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71  Droga w Aleksandrowie dz. nr 449/2 3,3773 ha 
72  Droga w Prądzewie dz. nr 955/1 0,7113 ha 
73  Droga w Dąbrowie Rusieckiej dz. nr 548 2,0168 ha 
74  Nieruchomoņć rolna w Dĉbach Wolskich dz. nr 229 4,54 ha  
75  Nieruchomoņć rolna w Woli Wiązowej dz. nr 320 0,47 ha 
76  Nieruchomoņć zabudowana w Dĉbach Wolskich dz. nr 77 0,08 ha  
X  RAZEM:    199,6757 ha  

 
Ad. pkt 2 
Gmina nie posiada udziałów w spółkach jed-

noosobowych. 
Ad. pkt 3 
Gmina nie posiada udziałów w spółkach ak-

cyjnych. 
Ad. pkt 4 
Mienie komunalne o nieuregulowanym pra-

wie własnoņci, gmina jako władająca tymi nieru-
chomoņciami. 

 
1  OSP w Aleksandrowie dz. nr 669 Pow. 0,10 ha 
2  Agronomówka w Woli Wiązowej dz. nr 281 Pow. 0,35 ha 

 
Ad. pkt 5 
Gmina nabyła nieruchomoņć zabudowaną w 

Dĉbach Wolskich dz. nr 77 o pow. 0,08 ha. 
Gmina dokonała sprzedaŊy nieruchomoņci 

rolnej – droga w Korablewie dz. Nr 144 o pow. 0,04 
ha. 

Ad. pkt 6 
Wpływy za wynajem i dzierŊawĉ lokali – 

144.020,12 zł. 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własnoņci – 2.249,12 zł. 
Ad. pkt 7 
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rusiec 

Nr 41/2010 z dnia 9.09.2010 r. - z dniem 31 grudnia 
2010 r. uległo likwidacji Gospodarstwo Pomocnicze 

w Ruņcu, nastĉpnie w miejsce Gospodarstwa Po-
mocniczego Uchwałą Rady Gminy Rusiec Nr 
XXXVII/309/2010 z dnia 24 wrzeņnia 2010 r. - z dniem 
1 stycznia 2011 r. został utworzony zakład budŊeto-
wy pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Ruņcu”. 

Z uwagi na powyŊsze Gmina Rusiec repre-
zentowana przez Wójta Dariusza Woňniaka przeka-
zała nieodpłatnie z dniem 1 stycznia 2011 roku 
działkĉ nr 125 (obrĉb geodezyjny Rusiec) zabudo-
waną budynkiem administracyjnym wraz z gara-
Ŋami i budynkami gospodarczymi na funkcjono-
wanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Ruņcu 
zlokalizowanego pod adresem: 97-438 Rusiec, ul. 
Koniecpolskiego 7. 
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UCHWAŁA NR XII/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE 

  
 z dnia 16 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego we wsi Dobra 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 
2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 
106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz 
art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043 
oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159), w związku z wykona-
niem uchwały Nr XVIII/129/2008 Rady Miejskiej w 
Strykowie z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru połoŊo-
nego we wsi Dobra uchwala siĉ, co nastĉpuje: 

§ 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru połoŊone-
go we wsi Dobra, stwierdzając jego zgodnoņć z 
ustaleniami Zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stryków, zatwierdzonej uchwałą Nr XLVIII/395/2010 
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Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 maja 2010 r., 
składający siĉ z: 
1) tekstu planu; 
2) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącego za-

łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 
3) rozstrzygniĉcia o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzglĉdnionych uwag do projektu planu, sta-
nowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

4) rozstrzygniĉcia o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy, 
stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 2. Granice obszaru objĉtego planem ozna-
czono na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 
1 do uchwały i przebiegają: 
1) od północy – po północnej granicy działki dro-

gowej drogi krajowej nr 71; 
2) od wschodu – po wschodniej granicy działki 

ewid. nr 42; 
3) od południa – po południowej granicy działek o 

nr ewid. nr 39 i 40; 
4) od zachodu – po zachodniej granicy działki 

ewid. nr 39. 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

 
§ 3. Celem planu jest umoŊliwienie eksplo-

atacji złoŊa kruszywa naturalnego „Dobra” na pod-
stawie koncesji na wydobycie kopaliny przy mini-
malizacji wzajemnych konfliktów i optymalizacji 
korzyņci, wynikających z proponowanych działań i 
przekształceń przestrzennych. 

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1) planie - naleŊy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, o którym mowa w § 1, stanowiące przepi-
sy gminne; 

2) przepisach odrĉbnych - naleŊy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

3) obszarze obowiązywania planu - naleŊy przez to 
rozumieć obszar, którego granice okreņlono w 
§ 2; 

4) terenie - naleŊy przez to rozumieć teren o okre-
ņlonym przeznaczeniu lub o odrĉbnych zasa-
dach zagospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi; 

5) przeznaczeniu podstawowym - naleŊy przez to 
rozumieć przeznaczenie, ustalone dla danego 
terenu; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŊy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niŊ podstawowe, 
które uzupełnia przeznaczenie podstawowe. 

2. Definicje pozostałych pojĉć nie wymie-
nionych powyŊej, a uŊytych w niniejszej uchwale 
znajdują siĉ w przepisach odrĉbnych. 

§ 5. W planie ustala siĉ: 
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych za-
sadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
górniczych; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu; 

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

7) zasady tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uŊytkowania terenów; 

8) stawkĉ procentową, na podstawie której ustala 
siĉ jednorazową opłatĉ wynikającą ze wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci w związku z uchwale-
niem planu. 

§ 6. W planie nie ustala siĉ: 
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej; 
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
3) parametrów i wskaňników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii 
zabudowy, gabarytów obiektów i wskaňników 
intensywnoņci zabudowy; 

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrĉbnych przepisów, w tym 
terenów naraŊonych na niebezpieczeństwo po-
wodzi oraz zagroŊonych osuwaniem siĉ mas 
ziemnych; 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoņci. 

§ 7. 1. Nastĉpujące oznaczenia graficzne, 
przedstawione na rysunku planu są obowiązujący-
mi ustaleniami: 
1) granice obszaru objĉtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) zmierzone odległoņci elementów zagospodaro-

wania; 
4) przeznaczenie terenów. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 
nie wymienione w ust. 1 mają charakter informa-
cyjny. 

§ 8. Na obszarze objĉtym granicami planu 
wydziela siĉ tereny oznaczone symbolami cyfrowo-
literowymi, dla których ustala siĉ nastĉpujące prze-
znaczenie podstawowe: 
1) teren powierzchniowej eksploatacji złóŊ, ozna-

czony symbolem PG; 
2) teren rolniczy, oznaczony symbolem R; 
3) teren drogi głównej, oznaczony symbolem KDG. 

§ 9. W planie ustala siĉ zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 
1) zakaz rozmieszczania noņników reklamowych w 

liniach rozgraniczających dróg, gdzie dopuszcza 
siĉ jedynie znaki drogowe i tablice informacyjne 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 251 – 14761 – Poz. 2611 
 

związane z ruchem drogowym oraz tablice gmin-
nego systemu informacyjnego (nazwy ulic, nu-
mery posesji); 

2) moŊliwoņć lokalizacji, na terenie oznaczonym 
symbolem PG, noņnika reklamowego, o maksy-
malnej powierzchni 3 m², usytuowanego co naj-
mniej 25 m od zewnĉtrznej, najbliŊszej krawĉdzi 
jezdni drogi krajowej oznaczonej symbolem 
1KDG, z wyjątkiem reklam w formie ņwietlnej lub 
podņwietlanej, których lokalizacji zakazuje siĉ; 

3) zakaz lokalizacji noņników reklamowych na tere-
nie oznaczonym symbolem R. 

§ 10. W planie ustala siĉ zasady lokalizacji i 
gabaryty ogrodzeń: 
1) w przypadku lokalizowania ogrodzeń, obowiązek 

sytuowania ich w liniach rozgraniczających dróg, 
z moŊliwoņcią wycofania bramy i ogrodzenia 
w strefie wjazdu; 

2) moŊliwoņć zastosowania podmurówki pod ogro-
dzenie o maksymalnej wysokoņci 0,6 m, pod wa-
runkiem zastosowania rozwiązań technicznych 
umoŊliwiających migracjĉ małych zwierząt (np. 
otwory w poziomie gruntu); 

3) wysokoņć ogrodzenia razem z podmurówką nie 
wiĉkszą niŊ 1,8 m; 

4) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz ogro-
dzeń z prefabrykatów betonowych. 

§ 11. W planie ustala siĉ zasady ochrony ņro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakaz: 
 a) lokalizowania przedsiĉwziĉć mogących zaw-

sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, z 
wyjątkiem realizacji inwestycji celu publicz-
nego, 

 b) wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków do 
wód powierzchniowych lub do gruntu, 

 c) sztucznego obniŊania lustra wody gruntowej 
w celu wydobycia kruszywa; 

2) obowiązek: 
 a) eksploatacji odkrywkowej złoŊa zgodnie z 

przepisami odrĉbnymi, 
 b) wydobywania kopaliny w przestrzeni objĉtej 

obszarem górniczym do głĉbokoņci nie prze-
kraczającej spągu złoŊa, 

 c) wydobywania kopaliny w sposób nie powo-
dujący uciąŊliwoņci wykraczających poza te-
ren, do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny; 

3) ochronĉ wód podziemnych na całym obszarze 
objĉtym granicami opracowania planu, znajdu-
jącego siĉ w granicach terenu Głównego Zbior-
nika Wód Podziemnych (GZWP) Nr 403 Brzeziny 
- Lipce Reymontowskie oraz Głównego Zbiorni-
ka Wód Podziemnych (GZWP) Nr 402 Stryków, 
poprzez: 

 a) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w 
których prowadzona działalnoņć moŊe spo-
wodować zanieczyszczenie gruntów lub wód, 
bez zaprojektowania i wykonania odpowied-

nich zabezpieczeń, 
 b) obowiązek stosowania wszelkich zabezpie-

czeń technicznych dla ochrony ņrodowiska, 
szczególnie wód podziemnych i powierzch-
niowych przy realizacji nowych inwestycji. 

§ 12. W planie ustala siĉ zasady tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i uŊytkowania 
terenów: 
1) zakaz lokalizowania tymczasowych obiektów 

budowlanych, z wyjątkiem obiektów słuŊących 
eksploatacji złoŊa na terenie oznaczonym sym-
bolem PG, na czas okreņlony w przepisach od-
rĉbnych; 

2) moŊliwoņć uŊytkowania działek w sposób do-
tychczasowy do czasu zagospodarowania ich 
zgodnie z ustaleniami planu. 

§ 13. W planie ustala siĉ zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 
1) obowiązek budowy własnego ujĉcia wody lub 

dowóz wody do picia i na potrzeby sanitarne, w 
przypadku realizacji tymczasowych obiektów 
budowlanych przeznaczonych na pobyt ludzi; 

2) obowiązek odprowadzania ņcieków do zbiorni-
ków bezodpływowych, okresowo opróŊnianych, 
z wywozem zgromadzonych nieczystoņci na 
oczyszczalniĉ ņcieków; 

3) obowiązek gromadzenia i selekcji odpadów w 
urządzeniach przystosowanych do ich groma-
dzenia, zgodnie z systemem oczyszczania przyjĉ-
tym w gospodarce komunalnej gminy. 

§ 14. W planie ustala siĉ zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) bezpoņrednią obsługĉ komunikacyjną terenu 

stanowi droga krajowa nr 71, sklasyfikowana ja-
ko droga główna, oznaczona w planie symbo-
lem 1KDG, relacji Stryków – Zgierz – Aleksan-
drów Łódzki – Konstantynów Łódzki – Pabianice 
– Rzgów; 

2) w przypadku realizacji zjazdu z drogi krajowej, 
oznaczonej symbolem 1KDG na teren objĉty 
planem, obowiązek usytuowania go w formie 
wspólnego zjazdu dla terenów oznaczonych 
symbolami 1PG i 1R; 

3) szerokoņć w liniach rozgraniczających dla drogi 
głównej oznaczonej symbolem 1KDG równą 25 
m; 

4) zakaz lokalizacji parkingów w liniach rozgrani-
czających drogi oznaczonej symbolem 1KDG; 

5) na terenie wyznaczonym przez linie rozgranicza-
jące drogi, obowiązek spełnienia ustaleń doty-
czących: 

 a) ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
zawartych w § 9, 

 b) ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego zawartych w § 11, 

 c) tymczasowego zagospodarowania, urządza-
nia i uŊytkowania terenów, zawartych w 
§ 12. 
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Rozdział 2 
Ustalenia szczegółowe dla terenów 
 
§ 15. Dla terenu powierzchniowej eksploata-

cji złóŊ, oznaczonego symbolem 1PG, ustala siĉ: 
1) przeznaczenie podstawowe: powierzchniowa 

eksploatacja złóŊ wraz z tymczasowymi obiek-
tami budowlanymi i urządzeniami technologicz-
nymi słuŊącymi eksploatacji złóŊ, których zakres 
okreņlają przepisy odrĉbne; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-

trzeb lokalnych, 
 b) miejsca postojowe, 
 c) drogi wewnĉtrzne; 
3) warunki zagospodarowania terenu oraz ograni-

czenia w jego uŊytkowaniu: 
 a) uŊytkowanie i zagospodarowanie terenu we-

dług przepisów odrĉbnych, 
 b) po zakończeniu eksploatacji złoŊa obowiązek 

likwidacji tymczasowych obiektów budowla-
nych i urządzeń technologicznych oraz rekul-
tywacji terenu według przepisów odrĉbnych, 

 c) zakaz realizacji budynków, 
 d) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 

dla pojazdów, w iloņci dostosowanej do pro-
wadzonej działalnoņci, 

 e) obowiązek zastosowania rozwiązań zabezpie-
czających nawierzchniĉ drogi krajowej, ozna-
czonej symbolem 1KDG, przed zanieczysz-
czeniami z terenu eksploatacji, w postaci: 

  - wewnĉtrznej drogi słuŊącej transportowi kru-
szywa z utwardzoną nawierzchnią na długo-
ņci co najmniej 50 m, 

  - urządzenia do oczyszczania kół pojazdów, 
 f) eksploatacjĉ złoŊa naleŊy prowadzić: 
  - zgodnie z przepisami odrĉbnymi, 
  - pod kierownictwem i dozorem osób posia-

dających odpowiednie kwalifikacje, 
  - zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki 

złoŊem i ochroną ņrodowiska, 
  - przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa 

powszechnego, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, bezpieczeństwa ruchu oraz specjali-
stycznego zabezpieczenia przeciwpoŊarowe-
go w odkrywkowych zakładach górniczych, 

  - przy zachowaniu filara ochronnego dla tere-
nów sąsiednich nie objĉtych wydobyciem, 

  - w taki sposób, aby nie powodować szkód i 
uciąŊliwoņci na terenach sąsiednich nieru-
chomoņci, 

 g) obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących: 
  - ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go zawartych w § 9, 
  - lokalizacji i gabarytów ogrodzeń zawartych 

w § 10, 
  - ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego zawartych w § 11, 
  - tymczasowego zagospodarowania, urządza-

nia i uŊytkowania terenów zawartych w § 12, 
  - modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznej zawartych w 
§ 13, 

  - modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji zawartych w § 14. 
§ 16. Dla terenu rolniczego, oznaczonego 

symbolem 1R ustala siĉ: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren rolniczy; 
2) warunki zagospodarowania terenu oraz ograni-

czenia w jego uŊytkowaniu: 
 a) obowiązek zachowania walorów ņrodowiska 

przyrodniczego, 
 b) zakaz realizacji budynków, 
 c) obowiązek spełnienia ustaleń dotyczących: 
  - ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go zawartych w § 9, 
  - ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego zawartych w § 11. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

 
§ 17. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala siĉ 
wysokoņć stawki procentowej, słuŊącej naliczaniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci związanego z uchwaleniem planu, w 
wysokoņci: 
1) 15% dla terenu oznaczonego symbolem PG; 
2) nie ustala siĉ wysokoņci stawki procentowej dla 

terenów oznaczonych symbolem R i KDG, gdyŊ 
nie nastąpiła zmiana przeznaczenia tych tere-
nów, a tym samym nie nastąpi wzrost wartoņci 
nieruchomoņci związany z uchwaleniem planu. 

§ 18. Na obszarze objĉtym niniejszym miej-
scowym planem zagospodarowania przestrzennego 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Stryków uchwalo-
nego uchwałą Nr XXXVI/290/2009 Rady Miejskiej 
w Strykowie z dnia 28 lipca 2009 r., opublikowanego 
w Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego 
Nr 263 z dnia 9 paňdziernika 2009 r. poz. 2313. 

§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza siĉ Burmistrzowi Miasta - Gminy Stryków. 

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 

§ 21. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Strykowie:  
Paweł Kasica 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XII/83/2011 
Rady Miejskiej w Strykowie 
z dnia 16 sierpnia 2011 r. 

 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

DLA OBSZARU POŁOŉONEGO WE WSI DOBRA 
 

 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 251 – 14764 – Poz. 2611,2612 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XII/83/2011 
Rady Miejskiej w Strykowie 
z dnia 16 sierpnia 2011 r. 

 
WYKAZ NIEUWZGLĈDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŉONEGO 

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU POŁOŉONEGO WE WSI DOBRA 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr XII/83/2011 
Rady Miejskiej w Strykowie 
z dnia 16 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY MIEJSKIEJ W STRYKOWIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH 

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU 
POŁOŉONEGO WE WSI DOBRA, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 

KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
Ze wzglĉdu na brak zapisanych w miej-

scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru połoŊonego we wsi Dobra, inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą 
do zadań własnych gminy, niniejsza uchwała nie 
rodzi skutków finansowych w tym zakresie. 
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SPRAWOZDANIE  

 
z wykonania budżetu Gminy Siemkowice za 2010 rok 

 
BudŊet Gminy Siemkowice na 2010 rok 

według Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/99/09 z dnia 
14 grudnia 2009 roku wynosił: 
 - po stronie dochodów - 11.707.776,00 z, w 

tym majątkowe - 47.000,00, 
 - po stronie wydatków - 12.537.776,00 zł, w 

tym majątkowe - 1.974.568,00, 
 - przychody - 830.000,00 zł. 

Rada Gminy dokonała w ciągu roku nastĉ-
pujących zmian w budŊecie: 

1. Uchwałą Nr XXIV/106/10 z dnia 1 lutego 

2010 r. zwiĉkszono dochody i wydatki o 15.000 zł. 
2. Uchwałą Nr XXIV/108/10 z dnia 2 lutego 

2010 r. zwiĉkszono dochody i wydatki o 43.285 zł. 
3. Uchwałą Nr XXVI/113/10 z dnia 21 kwietnia 

2010 r. zwiĉkszono przychody o 950.000 zł, dochody 
o 61.168 zł oraz wydatki o kwotĉ 1.011.168 zł. 

4. Uchwałą Nr XXVII/115/10 z dnia 17 czerwca 
2010 r. zwiĉkszono dochody i wydatki o 88.044,14 zł. 

5. Uchwałą Nr XXX/125/10 z dnia 28 paň-
dziernika 2010 r. zwiĉkszono dochody oraz wydatki o 
179.500 zł. 


