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UCHWAŁA NR XXVII/143/09 RADY GMINY SZUDZIAŁOWO 

 z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek Nr ew. 1/2, 19/2, 
36/6, 9, 10, 30 i 34, położonych na gruntach wsi Słójka w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, 

przeznaczonych pod powierzchniową eksploatację kruszywa naturalnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>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, 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 1180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241), art. 7 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leWnych (Dz. U. z 2004 r.  

Nr 121, poz. 1266, 2005 r. Nr 175 poz. 1462, z 2006r. Nr 12 poz. 63, z 2007 r. Nr 75 poz. 493,  

Nr 80 poz. 541, Nr 191 poz. 1374, z 2008 r. Nr 237 poz. 1657, z 2009 r. Nr 1 poz.3), oraz art. 15, 

art. 20 ust.1 i art. 29 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 2005 r. Nr 113, 

poz.954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, z 2008 r. Nr 123  

poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) uchwala siC co nastCpuje: 

DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 1. Uchwala siC miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Działek  

Nr ew. 1/2, 19/2, 36/6, 9, 10, 30 i 34 o ł>cznej powierzchni 57,4ha, połoconych na gruntach wsi 

Słójka, przeznaczonych pod powierzchniow> eksploatacjC kruszywa naturalnego; składaj>cy siC  
z ustaleM zawartych w niniejszej uchwale i rysunku planu w skali 1:1000, stanowi>cym zał>cznik 

Nr 1 do uchwały.  

§ 2. Integraln> czCWci> niniejszej uchwały jest równiec zał>cznik Nr 2 – stwierdzaj>cy 

zgodnoWć ustaleM niniejszego planu, ze studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szudziałowo przyjCtego uchwał> Nr III/14/98 Rady Gminy Szudziałowo  

z dnia 22 grudnia 1998 r., wraz ze zmian> przyjCt> uchwał> Nr XXV/133/09 z dnia 10.09. 2009 r.  

§ 3. Ustalenia ogólne:  

1. Celem opracowania planu jest ustalenie zasad wykorzystana terenu; pod powierzchniow> 
eksploatacjC udokumentowanego złoca kruszywa naturalnego w kategorii C1, oraz póaniejsz> jego 

rekultywacjC po wyeksploatowaniu złoca – w sposób niekolizyjny z otoczeniem i Wrodowiskiem 

przyrodniczym.  

2. Przedmiotem ustaleM planu s>:  

1)  przeznaczenie terenu, szczególne warunki zagospodarowania i ograniczenia w jego 

ucytkowaniu;  

2)  zasady i warunki przekształceM i podziału nieruchomoWci;  

3)  zasady ochrony Wrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  

4)  granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj>cych ochronie na 

podstawie przepisów odrCbnych;  
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5)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego i infrastruktury 

technicznej;  

6)  sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urz>dzenia i ucytkowania terenu;  

7)  stawki procentowe, na podstawie których ustala siC opłatC od wzrostu wartoWci 

nieruchomoWci z tytułu uchwalenia planu.  

3. Nie ustala siC z powodu braku ich wystCpowania:  

1)  zasad ochrony wynikaj>cej z planów ochrony terenów prawnie chronionych;  

2)  ustaleM dotycz>cych parametrów i wskaaników kształtowania zabudowy;  

3)  szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoWci;  

4)  zasad obrony cywilnej i ochrony przeciwpocarowej;  

4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez blicszego okreWlenia o:  

1)  planie – nalecy przez to rozumieć plan, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile z treWci 

przepisu nie wynika inaczej;  

2)  uchwale – nalecy przez to rozumieć niniejsz> uchwałC;  

3)  przepisach szczególnych i odrCbnych – nalecy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikaj>ce  

z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 kodeksu postCpowania 

administracyjnego);  

4)  rysunku planu – nalecy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 wraz z 

orientacj> w skali 1:5000 stanowi>cy zał>cznik Nr 1 do niniejszej uchwały;  

5)  linii rozgraniczaj>cej – nalecy przez to rozumieć liniC oddzielaj>c> tereny o rócnych 

rodzajach przeznaczenia podstawowego lub rócnych zasadach zagospodarowania;  

6)  terenie – nalecy przez to rozumieć teren o okreWlonym rodzaju przeznaczenia 

podstawowego wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj>cymi;  

7)  przeznaczeniu podstawowym - nalecy przez to rozumieć, takie przeznaczenie, które 

powinno dominować na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczaj>cymi - stanowi>c 

jego funkcjC podstawow>;  

8)  obszarze opracowania i uchwalenia – nalecy przez to rozumieć obszar ograniczony drog> 
powiatow> – KD-Z i zewnCtrznymi granicami działek ewidencyjnych – wchodz>cych 

 w zakres opracowania;  

9)  urz>dzeniach infrastruktury technicznej - nalecy przez to rozumieć istniej>ce i projektowane 

urz>dzenia: obsługi komunikacyjnej oraz istniej>ce i projektowane urz>dzenia energetyczne 

i wodno - kanalizacyjne dla funkcji po wyeksploatowaniu złoca;  

10)  tymczasowym ucytkowaniu i zagospodarowaniu terenu - nalecy przez to rozumieć 
dopuszczenie mocliwoWci okreWlonego sposobu ucytkowania i zagospodarowania terenu, do 

czasu jego wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie;  

5.  NastCpuj>ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s> ustaleniami obowi>zuj>cymi:  

1)  granice terenu objCtego planem;  

2)  ci>głe linie rozgraniczaj>ce tereny i symbole terenów;  

3)  nieprzekraczalne linie eksploatacji złoca;  
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4)  klasyfikacja i podstawowe parametry dróg dojazdowych.  

6. Pozostałe oznaczenia graficzne maj> charakter informacyjny i postulatywny.  

DZIAŁ II. USTALENIA DLA TERENÓW OBJBTYCH PLANEM  
Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów i zasad ich zagospodarowania.  

§ 4. Ustala siC symbole przeznaczenia terenów i warunków ich wykorzystania:  

1. Teren oznaczony w rysunku planu symbolem PG – stanowi obszar górniczy o powierzchni 

51,6ha, o udokumentowanym złocu kruszywa naturalnego w kategorii C1 i przyjCtym przez Urz>d 

Marszałkowski Województwa Podlaskiego pismem DIS.III.7514-21/06 z dnia 15 lipca 2008 r. 

Projektowana inwestycja jest zaliczana do przedsiCwziCć mog>cych znacz>co oddziaływać na 

Wrodowisko, wymagaj>cych sporz>dzenia raportu ich oddziaływania na Wrodowisko;  

2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 ustala siC:  

1)  istniej>ce, odłogowane tereny rolne kl. RIIIb o pow. powycej 0,5 ha wymagaj> zgody 

Ministra Rolnictwa i Gospodarki bywnoWciowej, oraz tereny zalesione oznaczone 

symbolem LS, wymagaj> zgody Marszałka Województwa Podlaskiego, na cela nieleWne;  

2)  zagospodarowanie złoca i prowadzenie jego eksploatacji na podstawie projektu 

zagospodarowania złoca – sporz>dzonego zgodnie z przepisami szczególnymi, po jego 

zaopiniowanego przez organ górniczy, na podstawie ustanowionego ucytkowana 

górniczego;  

3)  z obszaru górniczego wydziela siC teren górniczy – oznaczony symbolem PG1, niezbCdny 

do zneutralizowania oddziaływania obszaru górniczego i jego eksploatacji na tereny 

bezpoWrednio przyległe do tego obszaru.  

4)  obowi>zek dostosowania przez przedsiCbiorcC eksploatuj>cego kopalin> ze złoca, drogi 

publicznej Słójka – Wierzchlesie, oznaczonej symbolem KD-Z, lub wewnCtrznej (droga do 

pól), oznaczonej symbolem KDW-D, do zwiCkszonego ruchu pojazdów zwi>zanego  

z eksploatacj> złoca;  

5)  przed rozpoczCciem realizacji przedsiCwziCcia nie zachodzi koniecznoWć przeprowadzenia:  

a)  oceny oddziaływania na Wrodowisko w ramach postCpowania w sprawie wydania koncesji 

na eksploatacjC kopaliny ze złoca;  

b)  postCpowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsiCwziCcia na Wrodowisko;  

3. Na terenie okreWlonym w ust. 1 dopuszcza siC:  

1)  drogi zakładowe niezbCdne do transportu kopaliny, wg projektu zagospodarowania złoca;  

2)  składowanie i przemieszczanie nadkładu do czasu jego wykorzystania pod rekultywacjC;  

3)  zabudowC kontenerow> socjalno biurow>, zwi>zan> z eksploatacj> złoca;  

4)  budowC studni głCbinowej i zbiornika bezodpływowego Wcieków sanitarnych, zwi>zanych z 

obsług> zabudowy kontenerowej;  

5)  przebudowC istniej>cych, koliduj>cych z eksploatacj> złoca i budowC niezbCdnych linii 

energetycznych i stacji transformatorowych do zasilania maszyn i urz>dzeM górniczych  

a takce obiektów kontenerowych i oWwietlenia terenu;  

4. Na terenach okreWlonych w ust. 1 nakazuje siC:  
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1)  ograniczenie prac ziemnych wył>cznie do terenów udokumentowanych złóc kopaliny  

z zachowaniem wymaganego terenu górniczego od terenów s>siednich, zgodnie z 

przepisami szczególnymi  

2)  sukcesywn> rekultywacjC terenu, po wyeksploatowaniu kopaliny w kierunku leWnym lub 

rolnym i póaniejszym rekreacyjno – wypoczynkowym;  

3)  dopuszcza siC pozostawienie naturalnych zbiorników wodnych, mocliwych do 

samodzielnego egzystowania, dla obszarów zalegania złoca ponicej poziomu wód 

gruntowych;  

Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  

§ 5. Ustala siC nastCpuj>ce zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:  

1)  przestrzegać nalecy zasad dla obszaru i terenu górniczego okreWlonych w przepisach 

szczególnych, z ich ograniczeniem do terenu do którego inwestor ma tytuł prawny;  

2)  obowi>zuje zasada równoległej rekultywacji terenu z eksploatacj> złoca, z wykorzystaniem 

na cele rolne lub dla urz>dzenia terenów zielonych na gruntach rolnych podlegaj>cych 

ochronie, z zachowaniem skarp terenowych o naturalnym k>cie stoku;  

3)  istniej>c> przyległ> drogC publiczn>, zalicza siC do inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

powiatowym. Wjazdy na teren eksploatacji złoca wymagaj> uzgodnieM z Zarz>dc> drogi  

i pozwoleM na realizacjC.  

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.  

§ 6. W zakresie ochrony Wrodowiska i przyrody ustala siC:  

1)  prowadzenie eksploatacji złoca zgodnie z zasadami okreWlonymi w ustawie – Prawo 

Ochrony Vrodowiska, a w szczególnoWci art. 125 i 126 ustawy;  

2)  sukcesywn>, coroczn> rekultywacjC terenu poprzez przywrócenie gruntów rolnych 

chronionych do ucytkowania rolnego i zalesianie w czCWci pozostałej, w miarC postCpu robót 

eksploatacyjnych z pozostawieniem naturalnych zbiorników wodnych;  

3)  zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi Wcieków nie spełniaj>cych obowi>zuj>cych norm;  

4)  zakaz lokalizacji obiektów i urz>dzeM emituj>cych zanieczyszczenia do atmosfery  

w iloWciach mog>cych stwarzać przekroczenia dopuszczalnych poziomów niektórych 

substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 

marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, okreWlonych  

w odrCbnych przepisach szczególnych;  

5)  obowi>zek zapewnienia mocliwie najlepszego stanu akustycznego Wrodowiska, poprzez 

przestrzeganie wartoWci progowych poziomu hałasu w Wrodowisku, okreWlonych  

w odrCbnych przepisach szczególnych, aktualnie:  

a)  55dB – pora dnia (równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia);  

b)  45dB – pora nocna (równy 1 najmniej korzystnej godziny nocy);  

      6) obowi>zek ograniczenia innych uci>cliwoWci wył>cznie do terenu, dla którego inwestor 

posiada tytuł prawny.   
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Rozdział 4 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

§ 7. Ochrona zabytków i obiektów o wartoWciach kulturowych oraz ochrona zabytków 

archeologicznych:  

1)  obszar objCty planem nie jest objCty ochron> konserwatorsk>, na obszarze objCtym planem 

nie wystCpuj> zabytki nieruchome, ujCte w wojewódzkiej ewidencji zabytków.  

2)  na obszarze objCtym planem w przypadku odkrycia, podczas prac eksploatacyjnych, 

przedmiotów co do których istnieje przypuszczenie, ic s> one zabytkami, inwestor  

i wykonawca robót jest obowi>zany powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków lub Wójta Gminy Szudziałowo oraz wstrzymać wszelkie prace i przeprowadzić  
w niezbCdnym zakresie badania archeologiczne terenu a takce sporz>dzić dokumentacjC  
na koszt jednostki finansuj>cej te roboty.  

Rozdział 5 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.  

§ 8. Przestrzenie publiczne na obszarze objCtym planem stanowi istniej>ca droga powiatowa. 

Ustala siC nastCpuj>ce wymagania dotycz>ce kształtowania przestrzeni publicznych:  

1)  przestrzegania ustaleM rozdziału 2 uchwały, poprzez uzgadnianie rozwi>zaM w projekcie 

zagospodarowania złoca z Zarz>dc> drogi;  

2)  zabezpieczenia stosownych rezerw terenowych wymaganych przepisami szczególnymi dla 

projektowanych kategorii dróg, zgodnie z postulowanym przebiegiem w rysunku planu;  

3)  stosowania ujednoliconych zasad oznakowaM drogi publicznej i projektowanych wjazdów 

do obszaru górniczego.  

Rozdział 6 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów szczególnych.  

§ 9. Z obszaru górniczego wydziela siC tereny górnicze w celu zabezpieczenia terenów 

bezpoWrednio s>siaduj>cych przed negatywnym oddziaływaniem robót eksploatacyjnych tego 

obszaru. Ustala siC orientacyjne szerokoWci pasów ochronnych na terenach górniczych:  

1)  od lasów nie nalec>cych do inwestora, od drogi publicznej Słójka – Wierzchlesie a takce od 

drogi wewnCtrznej w obszarze górniczym – min. 10,0 m;  

2)  od dróg gruntowych i nieruchomoWci które nie nalec> do ucytkownika obszaru górniczego, 

min. 6,0 m;  

3)  szczegółowe odległoWci jw. okreWli koncesja na eksploatacjC złoca.  

Rozdział 7 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.  

§ 10. Ustala siC nastCpuj>ce zasady obsługi komunikacyjnej:  

1) obsługa zewnCtrzna obszaru górniczego istniej>c> drog> publiczn>, oznaczon> w planie 

symbolem KD-Z, Słójka – Wierzchlesie, poszerzon> w obszarze bezpoWrednio przyległym  

w liniach rozgraniczaj>cych jak dla klasy technicznej KD-Z, lub drog> wewnCtrzn>, 
oznaczon> symbolem KDW-D po jej modernizacji;   
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2)  projektowane zjazdy i sposób korzystania z drogi wymagaj> uzgodnieM z jej zarz>dc>;  

3)  obsługa wewnCtrzna w obszarze górniczym projektowanymi drogami wewnCtrznymi, 

okreWlonymi projektem zagospodarowania złoca.  

4)  drogi dojazdowe do terenów powstałych po wyeksploatowaniu złoca na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe winien okreWlić projekt budowlany tych terenów;  

§ 11. Zasady budowy infrastruktury technicznej:  

1)  zaopatrzenie w wodC do celów komunalnych systemem kontenerowym lub ze studni 

wierconej, dla celów technologicznych do przeróbki kruszywa ze zbiorników otwartych 

powstałych po wyeksploatowaniu złoca – w obiegu zamkniCtym;  

2)  odprowadzenie Wcieków sanitarnych w okresie eksploatacji złoca do zbiorników 

bezodpływowych, oprócnianych w punkcie zlewnym oczyszczalni gminnej;  

3)  odprowadzenie wód opadowych do gruntu, na zasadzie wsi>kania do gruntu;  

4)  zaopatrzenie w wodC dla funkcji rekreacyjno – wypoczynkowych z własnego ujCcia wód 

głCbinowych, odprowadzenie Wcieków sanitarnych do oczyszczalni lokalnej, na podstawie 

wymogów okreWlonych w pozwoleniach wodno – prawnych oraz odprowadzenie wód 

opadowych z nawierzchni utwardzonych do zbiorników wodnych lub do ziemi po ich 

oczyszczeniu, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

5)  W zakresie zaopatrzenia w energiC elektryczn> ustala siC:  

a)  zasilanie odbiorców z projektowanej stacji transformatorowej na własnym terenie. 

Szczegółowa lokalizacja stacji, uwzglCdniaj>ca projektowane w danym etapie 

zagospodarowanie terenu, do ustalenia w projekcie budowlanym inwestycji.  

b)  zasilanie w/w stacji transformatorowej odcinkiem projektowanej linii SN15kV 

napowietrznej lub kablowej od istniej>cej SN15kV Sokółka -Słójka-Krynki. Przebieg linii 

do ustalenia w projekcie budowlanym inwestycji;  

c)  bezpoWredni> obsługC odbiorców – liniami napowietrznymi lub kablowymi, 

wychodz>cymi z projektowanej stacji transformatorowej;  

d)  dla istniej>cej linii SN15kV, przebiegaj>cej przez obszar górniczy zabezpieczyć pas 

ochronny szerokoWci 20m i wył>czyć go z prowadzenia wydobycia kruszywa.  

W przypadku kolizji projektowanych obiektów z istniej>cymi urz>dzeniami 

elektroenergetycznymi – dostosować w/w urz>dzenia do nowych warunków pracy 

(uziemienia, obostrzenia) lub przebudować na warunkach ustalonych przez Zakład Sieci 

Białystok Teren;  

e)  przebudowa istniej>cych urz>dzeM elektroenergetycznych, koliduj>cych z projektowanym 

zagospodarowaniem i eksploatacj> terenu, przystosowanie istniej>cych urz>dzeM do 

nowych warunków pracy, oraz budowC nowych urz>dzeM – w oparciu o ustawC z dn.  

10 kwietnia 1997r. „Prawo Energetyczne” (Dz. U. Nr 54 poz. 348 z póaniejszymi zm.), 

aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi stosownymi przepisami szczególnymi.  

Rozdział 8 
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.  

§ 11. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania i ucytkowania terenów 

ustala siC:  
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1)  dotychczasowy rolniczy sposób ucytkowania gruntów rolnych – do czasu ich wykorzystania 

zgodnie z przeznaczeniem okreWlonym w planie;  

2)  zakaz wykorzystywania na inne cele terenów górniczych, w okresie ich eksploatacji.  

Rozdział 9 
Granice obszarów wymagające przekształceń lub rekultywacji.  

§ 12. Cały obszar objCty planem ulegnie przekształceniom wysokoWciowym i rekultywacji:  

1)  ustala siC kierunek rekultywacji – rolny w czCWci północno – wschodniej i leWny w czCWci 

południowo - zachodniej obszaru górniczego z wykorzystaniem atrakcyjnych terenów 

wokół powstałych zbiorników wodnych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe;  

2)  dopuszcza siC pozostawienie naturalnie ukształtowanych zbiorników wodnych dla terenów 

eksploatacji złoca ponicej poziomu wód gruntowych;  

3)  zaleca siC sukcesywn> rekultywacjC terenu górniczego i obszaru górniczego w miarC 
postCpu robót eksploatacyjnych, co najmniej raz do roku, za wyj>tkiem zagospodarowania 

terenów dla funkcji rekreacyjno wypoczynkowych, które to tereny nalecy zagospodarować 
po całkowitym wyeksploatowaniu złoca.  

Rozdział 10 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w 

związku z uchwaleniem planu.  

§ 13. Ustala siC stawkC procentow> w wysokoWci 30 % (słownie trzydzieWci procent) słuc>c> 
naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartoWci nieruchomoWci w zwi>zku z uchwaleniem planu.  

Rozdział 11 
Przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne.  

§ 14. Przeznacza siC na cele nierolnicze czCWć gruntów rolnych i leWnych w obszarze objCtym 

planem o ł>cznej powierzchni 51,6ha, w tym:  

1)  gruntów rolnych kl. IV, V i VI o pow. 52,26 ha;  

2)  gruntów rolnych kl. III o pow. 4,51ha, uzyskały zgodC na zmianC przeznaczenia terenów na 

cela nierolne – decyzj> GZ.tr.057-602-291/09 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

 2 wrzeWnia 2009r.  

3)  gruntów leWnych o pow. 0,58 ha, które uzyskały przeznaczenie na cele nierolne i nieleWne 

decyzj> DMG.III.7230-24/09 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 3 czerwca  

2009 r.  

DZIAŁ III. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza siC Wójtowi Gminy Szudziałowo.  

§ 16. Uchwała wchodzi w cycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

UrzCdowym Województwa Podlaskiego.  

Przewodnicz>cy
Leszek Olchowik
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Zał>cznik Nr 2 

do uchwały Nr XXVII/143/09 

Rady Gminy Szudziałowo 

 z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

STWIERDZENIE ZGODNOVCI ZE STUDIUM 
 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; terenu działek Nr ew. 1/2, 19/2, 36/6, 
9, 10, 30 i 34, połoconych na gruntach wsi Słójka w Gminie Szudziałowo w woj. podlaskim, 

przeznaczonych  pod powierzchniow> eksploatacjC kruszywa naturalnego. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i   zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z póan. zm.), Rada 

Gminy Szudziałowo stwierdza zgodnoWć projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu jak wycej – ze studium uwarunkowaM i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Szudziałowo, przyjCtym Uchwał> Nr III/14/98 Rady Gminy 
Szudziałowo z dnia 22 grudnia 1998 r. ze zmianami przyjCtymi Uchwał> Nr XXV/133/09 
Rady Gminy  Szudziałowo  z dnia 10 wrzeWnia 2009 r. 
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UCHWAŁA NR XLI/175/09 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 

 z dnia 27 listopada 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz>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 i 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52,  

poz. 420/ oraz art. 90f ustawy z dnia 7 wrzeWnia 1991 r. o systemie oWwiaty /Dz. U. z 2004 r.  

Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94,  

poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. 

Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80,  

poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r.  

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206,  

Nr 56, poz. 458/ uchwala siC, co nastCpuje: 

     § 1. W uchwale Nr XXXI/137/05 Rady Gminy w Dobrzyniewie Ducym z dnia 23 marca  

2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobrzyniewo Duce ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 103, 

poz. 1233) zmienionej uchwał> Nr XXXV/157/05 Rady Gminy Dobrzyniewo Duce z dnia 15 lipca 

2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005r. Nr 179, poz. 2088 ) oraz uchwał> Nr XII/45/07 Rady Gminy 

Dobrzyniewo Duce z dnia 10 lipca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2007r. Nr 178, poz. 1848) 

wprowadza siC nastCpuj>ce zmiany:   


