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natychmiastowym w przypadku uzasadnionego 
podejrzenia o naruszenie zasad poufnoņci danych i 
informacji uzyskanych w ramach działań w Zespo-
le Interdyscyplinarnym mocą zarządzenia Wójta. 

7. Powoływanie i odwoływanie Przewodni-
czącego Zespołu Interdyscyplinarnego: 
1) Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 

zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w gło-
sowaniu jawnym, zwykłą większoņcią głosów; 

2) Przewodniczący zostaje wybrany na 3 lata; 
3) o wyborze Przewodniczącego Zespołu Interdy-

scyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony 
Wójt Gminy Maków; 

4) Przewodniczący może zostać odwołany na pod-
stawie: 

 a) uzasadnionego pisemnego wniosku którego-
kolwiek z członków Zespołu Interdyscyplinar-
nego, odwołanie następuje w wyniku głoso-
wania jawnego, zwykłą większoņcią głosów, 

 b) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego, 
 c) uzasadnionego, pisemnego wniosku Wójta; 
5) odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecz-

noņcią powołania nowego Przewodniczącego, 
zgodnie z zapisami pkt 1. 

8. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinar-
nego gromadzi w celach statystycznych i ewaluacyj-
nych dane dotyczące między innymi iloņci spraw 
skierowanych do pracy w grupach roboczych, skład 
osobowy poszczególnych grup, efekty pracy grup. W 
oparciu o zebrane dane dokonuje oceny realizacji 
zadań przez grupy oraz w razie potrzeby, proponuje 
niezbędne korekty. 

 
Rozdział III 

Szczegółowe warunki funkcjonowania 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

 
1. Zespół Interdyscyplinarny działa na pod-

stawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem 
Gminy Maków, a podmiotami, których przedstawi-
ciele wchodzą w jego skład, zaņ w przypadku pra-
cowników samorządowych Gminy Maków - wska-
zanych przez Wójta Gminy Maków. 

2. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarne-

go wykonują zadania w ramach obowiązków służ-
bowych lub zawodowych. 

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w za-
leżnoņci od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 
kwartał i zwołuje je Przewodniczący Zespołu. 

4. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. 
5. Zespół podejmuje decyzje zwykłą więk-

szoņcią głosów, w drodze głosowania jawnego, w 
przypadku równej iloņci głosów decydujący jest 
głos Przewodniczącego. 

6. Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć 
grupy robocze. 

7. Siedziba Zespołu mieņci się w Urzędzie 
Gminy w Makowie, ul. Główna 12. 

8. Obsługę techniczno-organizacyjną Zespo-
łu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Oņrodek 
Pomocy Społecznej w Makowie. 

 
Rozdział IV 

Szczegółowe warunki 
funkcjonowania grup roboczych 

 
1. Na wniosek skierowany do Zespołu In-

terdyscyplinarnego Przewodniczący może zwołać 
grupę roboczą lub pozostawić sprawę do rozpo-
znania przez Zespół. 

2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinar-
nego zaprasza na posiedzenie grupy roboczej przed-
stawicieli instytucji/organizacji wskazanych przez 
osoby, które podpisały porozumienie o współpracy. 

3. Koordynatorem pracy grupy roboczej jest 
każdorazowo osoba zgłaszająca problem. 

4. Skład grupy jest dostosowany do skali 
problemu. 

5. Grupa robocza podejmuje decyzje więk-
szoņcią głosów, w drodze jawnego głosowania. 

6. Z każdego spotkania grupy roboczej spo-
rządzany jest protokół. 

7. Wszystkich członków grupy roboczej obo-
wiązuje zasada poufnoņci danych i informacji uzy-
skanych w trakcie pracy w grupie roboczej. 

8. Obsługę techniczno-organizacyjną grup 
roboczych zapewnia Gminny Oņrodek Pomocy 
Społecznej w Makowie. 
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UCHWAŁA NR V/41/2011 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE 

  
 z dnia 16 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części wsi Starowa Góra, rejon ulicy Okiennej  
 
Działając na podstawie art. 20 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, 

poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, 
Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 
871) i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
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Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 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, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 
Rada Miejska w Rzgowie uchwala, co następuje: w 
związku z uchwałą Nr LII/401/2010 Rady Miejskiej w 
Rzgowie dnia 31 marca 2010 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla częņci miej-
scowoņci Starowa Góra, rejon ulicy Okiennej, Rada 
Miejska w Rzgowie uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego dla częņci miejsco-
woņci Starowa Góra, rejon ulicy Okiennej, zwany 
dalej planem, składający się z: 
1) częņci tekstowej planu stanowiącej treņć uchwały; 
2) częņci graficznej, na którą składa się rysunek 

planu w skali 1:1000, będący integralnym za-
łącznikiem Nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, będący inte-
gralnym załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

2. Nie załącza się rozstrzygnięcia o sposo-
bie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do pro-
jektu planu, ponieważ nie wpłynęły uwagi do pla-
nu. 

§ 2. Planem objęto działkę o nr ewid. 240/10 
położoną przy ulicy Okiennej w miejscowoņci Sta-
rowa Góra, której granice oznaczone są na rysun-
ku planu w skali 1:1000. 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa 
o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla fragmentu miejscowoņci Starowa 
Góra, stanowiące przepisy gminne; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Rzgowie, o ile z tre-
ņci przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć usta-
lenia graficzne oznaczone na rysunku w skali 1: 
1000 będącym integralnym załącznikiem Nr 1 
do niniejszej uchwały; 

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć ob-
szar działki o nr ewid. 240/10 położonej przy 
ulicy Okiennej w miejscowoņci Starowa Góra; 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-

nia, które powinno dominować na danym tere-
nie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi; 

6) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym 
– należy przez to rozumieć rodzaje przeznacze-
nia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe, np.: 
ciągi komunikacyjne i dojazdy, parkingi, sieć in-
frastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych, 
elementy małej architektury związane funkcjo-
nalnie z zabudową mieszkaniową oraz okreņlo-
ne rodzaje przeznaczenia w zakresie ustalonym 
dla działki o nr ewid. 240/10; 

7) usługach - należy przez to rozumieć działalnoņć 
wbudowaną lub dobudowaną przestrzennie do 
budynków o funkcji podstawowej, służącą za-
spokajaniu potrzeb ludnoņci nie związaną z wy-
twarzaniem dóbr materialnych metodami prze-
mysłowymi; 

8) uciążliwoņci – należy przez to rozumieć takie 
oddziaływanie na ņrodowisko, które nie powo-
duje przekroczenia dopuszczalnych norm wyni-
kających z przepisów szczególnych (dotyczą-
cych oddziaływania na elementy ņrodowiska 
przyrodniczego tj. wodę, powietrze, powierzch-
nię ziemi, gleby, wody powierzchniowe, szatę 
roņlinną, klimat akustyczny itp.); 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć wyznaczone na działce linie okreņla-
jące najmniejszą dopuszczalną odległoņć ze-
wnętrznego lica budynku lub obiektu kubaturo-
wego (za wyjątkiem liniowych urządzeń infra-
struktury technicznej) od linii rozgraniczającej 
ulicy, zgodnie z rysunkiem planu; 

10) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek; 
powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez 
rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku 
na powierzchnię terenu; 

11) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granicę pomiędzy terenami o różnym sposobie 
użytkowania, zagospodarowania lub różnym 
przeznaczeniu podstawowym, w tym również 
pomiędzy terenem drogi a terenem przeznaczo-
nym pod inne zagospodarowanie lub użytkowa-
nie; 

12) wskaźniku intensywnoņci zabudowy - należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji nadziem-
nych wszystkich budynków o charakterze trwa-
łym, położonych w granicach działki, do całej 
powierzchni tej działki. 

§ 4. 1. Dla całego obszaru objętego uchwa-
łą plan ustala: 
1) podstawowe i dopuszczalne przeznaczenie uzu-

pełniające terenu; 
2) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 
3) zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego, 

przyrody i krajobrazu kulturowego; 
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy,
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w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaźniki zabudowy; 

5) zasady i warunki zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, wielkoņci powierzchni za-
budowy w stosunku do powierzchni działki oraz 
powierzchnię biologicznie czynną; 

6) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

7) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz 
wskaźniki w zakresie komunikacji dotyczące 
miejsc parkingowych; 

8) zasady obsługi w zakresie wyposażenia w in-
frastrukturę techniczną; 

9) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę za wzrost wartoņci nieruchomoņci 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. Ustalenia planu okreņlone są w treņci ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

3. Plan nie ustala: 
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie na pod-
stawie odrębnych przepisów; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
się mas ziemnych; 

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów; 

5) zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomoņci; 

6) przestrzeni publicznych. 
§ 5. 1. Następujące oznaczenia przedstawio-

ne graficzne na rysunku planu są ustaleniami obo-
wiązującymi: 
1) granica obszaru objętego ustaleniami planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) przeznaczenie terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu nie wymienione w pkt. 1 mają charakter 
informacyjny. 

§ 6. Plan ustala linie rozgraniczające tere-
nu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
1MN dla którego ustala się podstawowe przezna-
czenie pod lokalizacje zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 
 
§ 7. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1MN plan ustala: 
1) w zakresie przeznaczenia terenu: 
 a) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mie-

szkaniowa jednorodzinna, 

 b) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 
usługi (wbudowane w budynek o funkcji 
podstawowej i tworzącej z nim zwartą całoņć 
architektoniczną), które zajmują maksimum 
30% powierzchni użytkowej budynku, linio-
we urządzenia infrastruktury technicznej, je-
den budynek gospodarczy z możliwoņcią re-
alizacji miejsc garażowych; 

2) w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich użyt-
kowaniu: 

 a) zakaz realizacji na działce więcej niż jednego 
budynku o przeznaczeniu podstawowym i 
jednego budynku o dopuszczalnym przezna-
czeniu uzupełniającym w postaci budynku 
gospodarczego, 

 b) zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy usłu-
gowej; 

3) w zakresie ochrony ņrodowiska przyrodniczego, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

 a) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-
sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, 
okreņlonych na podstawie przepisów szcze-
gólnych oraz przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko, 
okreņlonych na podstawie przepisów szcze-
gólnych, 

 b) zakaz wprowadzania nie oczyszczonych i 
oczyszczonych ņcieków bytowo-gospodar-
czych do gruntu oraz tworzenia i utrzymy-
wania otwartych zbiorników ņciekowych, 

 c) zakaz prowadzenia działalnoņci usługowej o 
uciążliwoņci wykraczającej poza granice dział-
ki, do której inwestor posiada tytuł prawny, 

 d) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń oraz 
prowadzenia działalnoņci usługowej mogą-
cej powodować przekroczenie dopuszczal-
nych wielkoņci oddziaływania na ņrodowisko 
poprzez emisję substancji i energii, w szcze-
gólnoņci dotyczące wytwarzania hałasu, wi-
bracji, promieniowania, zanieczyszczania po-
wietrza, gleby, wód powierzchniowych i pod-
ziemnych, 

 e) klasyfikacja akustyczna jak dla terenów prze-
znaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu 
Ochrony Ņrodowiska; 

4) w zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu: 

 a) zasady i warunki kształtowania zabudowy: 
  - obowiązek zachowania nieprzekraczalnej linii 

zabudowy wyznaczonej na rysunku planu, 
  - w przypadku realizacji usług obowiązek loka-

lizacji usług jako dopuszczalnych, nieprze-
kraczających 30% użytkowej powierzchni 
budynku o przeznaczeniu podstawowym i 
jako wbudowanych w bryłę budynku o prze-
znaczeniu podstawowym lub dobudowa-
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nych do budynku o przeznaczeniu podsta-
wowym; pomieszczenia usługowe muszą 
tworzyć z budynkiem o przeznaczeniu pod-
stawowym zwartą całoņć architektoniczną 
pod względem formy i wykończenia, 

  - wysokoņć zabudowy o przeznaczeniu pod-
stawowym – maksimum dwie kondygnacje 
nadziemne, drugą kondygnację powinno 
stanowić poddasze użytkowe lub nieużyt-
kowe, całkowita wysokoņć budynku mak-
simum 9,0 m, 

  - wysokoņć budynku gospodarczego – mak-
simum jedna kondygnacja nadziemna, cał-
kowita wysokoņć budynku maksimum 7,0 m, 

  - w przypadku realizacji więcej niż jednego 
budynku na działce obowiązek wykonania 
dachów wszystkich budynków z takiego 
samego materiału i w takiej samej kolory-
styce, zalecana kolorystyka – kolor cerami-
ki, całkowity zakaz stosowania dachów 
niebieskich i jasno czerwonych, 

  - w przypadku realizacji więcej niż jednego 
budynku na działce obowiązek wykończe-
nia elewacji budynków takim samym ma-
teriałem wykończeniowym o takiej samej 
kolorystyce; kolorystyka budynków natu-
ralna, dostosowana do koloru pokrycia da-
chowego, pastelowa; obowiązek stosowa-
nia kolorów pastelowych, odcieni szaroņci, 
białych z możliwoņcią wykorzystania mate-
riałów naturalnych (np. kamień, drewno, 
cegła) jako elementów kształtowania lub 
akcentowania elewacji; zakaz stosowania 
jaskrawych kolorów, 

  - zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucz-
nych (typu siding, boazerie elewacyjne itp.) i 
blach jako materiału wykończeniowego ele-
wacji budynku oraz papy jako pokrycia da-
chowego, 

  - zakaz wznoszenia tymczasowych budyn-
ków blaszanych, 

  - lokalizacja budynku mieszkalnego na dział-
ce z główną kalenicą równoległą do grani-
cy z działką o nr ewid. 240/9, 

  - dachy budynków należy projektować jako 
dwuspadowe lub wielospadowe o równym 
kącie nachylenia odpowiadających sobie 
połaci w zakresie od 25o do 45o; obowiązek 
stosowania kolorystyki dachów w odcie-
niach ciemnej czerwieni, ciemnej zieleni, 
brązu i szaroņci, 

  - maksymalna powierzchnia zabudowy – 40% 
powierzchni działki budowlanej, 

  - powierzchnia biologicznie czynna – mini-
mum 40% powierzchni działki budowlanej, 

  - wskaźnik intensywnoņci zabudowy - mak-
symalnie 0,3; 

5) w zakresie realizacji ogrodzeń: 
 a) zakaz lokalizacji w granicy z przestrzenią ogól-

nodostępną ogrodzeń z wypełnieniem z pre-

fabrykatów betonowych (pełnych i ażuro-
wych) oraz lokalizacji ogrodzeń pełnych, 

 b) obowiązek lokalizacji ogrodzeń o maksymal-
nej wysokoņci 1,80 m w linii rozgraniczającej 
teren działki wyznaczonej na rysunku planu, 

 c) linia ogrodzenia powinna przebiegać mini-
mum 1,0 m w rzucie poziomym od gazociągu; 

6) w zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego z uwzględnieniem podziału działki 
plan ustala możliwoņć podziału działki, którego 
celem jest powiększenie sąsiedniej nierucho-
moņci lub regulacja istniejących granic działek; 
warunkiem wykonania takiego podziału jest za-
chowanie wielkoņci działki dzielonej o po-
wierzchni nie mniejszej niż 90% powierzchni 
działki przed podziałem; 

7) w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz okre-
ņlenia wskaźników dotyczących miejsc parkin-
gowych: 

 a) obsługa komunikacyjna działki, bezpoņred-
nio z istniejącej drogi ogólnodostępnej (ul. 
Okiennej) lub z istniejącej drogi wewnętrznej 
(działki o nr ewid. 240/9), 

 b) przy realizacji zabudowy obowiązek wyzna-
czenia w granicach terenu, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny następującej iloņci 
miejsc parkingowych: 

  - w zabudowie mieszkaniowej jednorodzin-
nej – minimum 1 miejsce parkingowe /1 
lokal mieszkalny, 

  - w zabudowie usługowej – 2 miejsce par-
kingowe / na każde rozpoczęte 100 m2 po-
wierzchni użytkowej; dla obiektów mniej-
szych niż 100 m2 minimum 2 miejsca par-
kingowe,  

  - w przypadku realizacji na działce budowla-
nej zabudowy mieszkaniowej oraz usług, 
miejsca parkingowe należy obliczyć i za-
pewnić oddzielnie dla każdej funkcji; 

8) w zakresie wyposażenia w infrastrukturę tech-
niczną: 

 a) w zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala: 
  - obowiązek zaopatrzenia terenu w wodę z 

sieci wodociągowej, w oparciu o sieć istnie-
jącą i projektowaną; rozbudowę sieci wodo-
ciągowej stosownie do potrzeb lokalnych, w 
uzgodnieniu i na warunkach okreņlonych 
przez gestora sieci, 

  - przy rozbudowie i budowie wodociągów 
należy uwzględniać wymogi dotyczące 
p.poż. zaopatrzenia wodnego, w szczegól-
noņci lokalizację hydrantów p.poż. lub 
przygotowanie awaryjnych ujęć wody do 
wykorzystania w sytuacjach szczególnych, 

 b) w zakresie odprowadzenia ņcieków sanitar-
nych plan ustala: 

  - obowiązek odprowadzania ņcieków komu-
nalnych w systemie kanalizacji zbiorczej, 
poprzez budowę gminnej sieci kanalizacyj-
nej oraz obowiązek podłączenia do gmin-
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nej kanalizacji sanitarnej po jej zrealizowa-
niu, 

  - odbiornikiem ņcieków będzie projektowana 
sieć kanalizacji sanitarnej, a następnie ko-
munalna oczyszczalnia ņcieków, 

  - do czasu wyposażenia obszaru w sieć ka-
nalizacji zbiorczej, plan dopuszcza odpro-
wadzanie ņcieków do atestowanych szczel-
nych zbiorników bezodpływowych z obo-
wiązkiem okresowego wywozu zgromadzo-
nych nieczystoņci do punktu zlewnego oraz 
z obowiązkiem docelowego podłączenia do 
sieci kanalizacji zbiorczej, 

  - zakaz wprowadzania oczyszczonych i nie-
czyszczonych ņcieków bytowo – gospodar-
czych do gruntu oraz utrzymywania otwar-
tych kanałów ņciekowych, 

 c) w zakresie odprowadzenia wód opadowych 
plan ustala: 

  - obowiązek odprowadzania wód opado-
wych do projektowanej sieci kanalizacji 
deszczowej, 

  - do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, 
odprowadzanie wód opadowych powierzch-
niowo przez infiltrację powierzchniową i 
podziemną do gruntu w granicy własnych 
działek, 

  - plan nakazuje kształtowanie powierzchni 
działki w sposób zabezpieczający sąsiednie 
tereny i ulice przed spływem powierzch-
niowym wód opadowych na teren poza 
granicami własnoņci, 

  - obowiązek instalowania separatorów sub-
stancji ropopochodnych na odpływach wód 
opadowych ze szczelnie utwardzonych pla-
ców postojowych i parkingów o po-
wierzchni większej niż 0,1 m2, 

 d) w zakresie elektroenergetyki plan ustala bez-
poņredni przesył energii elektrycznej do od-
biorców poprzez przyłącza elektroenerge-
tyczne niskiego napięcia realizowane w po-
staci przyłącza kablowego, 

 e) w zakresie zaopatrzenia w gaz plan ustala: 
  - zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci 

gazowej, 
  - rozbudowę sieci w uzgodnieniu i na wa-

runkach z właņciwym Zakładem Gazowni-
czym, zgodnie z zasadami budowy gazo-
ciągów, zawartymi w aktualnie obowiązu-
jącym rozporządzeniu okreņlającym wa-
runki techniczne jakim powinny odpowie-

dać sieci gazowe, 
  - obowiązek realizowania szafek gazowych z 

zapewnieniem do nich bezpoņredniego do-
stępu, uzgodnionym z właņciwym zarządcą 
sieci; linia ogrodzenia powinna przebiegać w 
odległoņci minimum 1,0 m w rzucie po-
ziomym od gazociągu, 

 f) w zakresie zaopatrzenia w ciepło plan ustala: 
  - zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł cie-

pła, z obowiązkiem stosowania paliw ekolo-
gicznych tj. zapewniających wysoki stopień 
czystoņci emisji spalin (gaz, energia elek-
tryczna, olej opałowy niskosiarkowy), 

  - możliwoņć zaopatrzenia w ciepło energią 
pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych tj. 
energia słońca, biomasy itp., 

 g) w zakresie telekomunikacji plan ustala: 
  - bezpoņrednią obsługę abonentów telefo-

nicznych za poņrednictwem indywidualnych 
przyłączy na warunkach okreņlonych przez 
dowolnego operatora telekomunikacyjne-
go, 

  - obowiązek zapewnienia łącznoņci alarmo-
wej dla ochrony mieszkańców w sytu-
acjach szczególnych, 

 h) w zakresie gospodarki odpadami plan ustala 
obowiązek gromadzenia i selekcji odpadów 
na posesjach w urządzeniach przystosowa-
nych do ich gromadzenia oraz odbiór i usu-
wanie zgodnie z systemem oczyszczania przy-
jętym w gospodarce komunalnej gminy. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia przejściowe i końcowe 
 
§ 8. Wysokoņć stawki procentowej, powsta-

łej na skutek uchwalenia niniejszego planu służą-
cej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem war-
toņci nieruchomoņci ustala się na 5% wzrostu war-
toņci nieruchomoņci. 

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Rzgowa. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 
 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej:  

Marek Bartoszewski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr V/41/2011 
Rady Miejskiej w Rzgowie 
z dnia 16 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr V/41/2011 
Rady Miejskiej w Rzgowie 
z dnia 16 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIA O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 
149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871) 
Rada Miejska w Rzgowie stwierdza że, po upra-
womocnieniu się zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla częņci wsi 
Starowa Góra, rejon ulicy Okiennej, przewiduje się 
realizację następujących inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadań wła-
snych gminy i okreņla się sposób ich realizacji oraz 
zasady finansowania:  
1) budowa sieci wodociągowej w drogach - inwe-

stycja realizowana sposobem gospodarczym ze 

ņrodków własnych gminy; 
2) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach - 

inwestycja realizowana ze ņrodków własnych 
gminy, oraz dotacji z funduszy ochrony ņrodowi-
ska i funduszy unijnych. Realizacja jednostkami 
wykonawczymi wyłonionymi w formie przetargu, 
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych; 

3) budowa sieci gazowej - inwestycja realizowana 
przez właņciwą Spółkę Gazownictwa z jej ņrod-
ków finansowych z udziałem ņrodków wła-
snych gminy w zakresie opłaty przyłączeniowej; 

4) budowa dróg/ulic/ - inwestycja realizowana ze 
ņrodków własnych gminy, oraz dotacji z fundu-
szy unijnych. Realizacja jednostkami wykonaw-
czymi wyłonionymi w formie przetargu, zgod-
nie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 
 Przewodniczący 

Rady Miejskiej: 
Marek Bartoszewski 
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UCHWAŁA NR VII/32/11 RADY GMINY WRÓBLEW 

  
 z dnia 25 marca 2011 r. 

 
w sprawie zniesienia pomnika przyrody 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 

2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie 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, 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, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 
oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 
i Nr 106, poz. 675) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, 
Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, 
poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170) Rada Gminy 
Wróblew, po uzgodnieniu projektu uchwały z Re-
gionalną Dyrekcją Ochrony Ņrodowiska w Łodzi, 

uchwala, co następuje:  
§ 1. Znosi się pomnik przyrody - drzewo z 

gatunku jesion wyniosły o obwodzie 350 cm ro-
snące w Koņcierzynie na działce nr 25/6, obręb 
geodezyjny 14 Rozparcelowany Majątek Koņcie-
rzyn, będącej w użytkowaniu wieczystym Łódzkie-
go Oņrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewi-
cach. 

§ 2. Zniesienie pomnika przyrody następuje 
z uwagi na koniecznoņć zapewnienia bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia wobec faktu, że główny pień 
jest spękany do tego stopnia, że wywołuje zagro-
żenie w postaci rozszczepienia konarów. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
 Przewodniczący 

Rady Gminy:  
Andrzej Dawid 
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