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nr 85   cena 1,50 zł  (w tym 8% VaT)

Niech ta wyjątkowa noc Wigilijnego wieczoru
przyniesie Wam spokój i radość,

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
upływa w atmosferze rodzinnego ciepła i radości.

Nowy Rok 2021 niech obdaruje
Was pomyślnością, zdrowiem i spełnieniem marzeń.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
wszystkim mieszkańcom gminy

życzy Wójt
Wiesław Gołaszewski

oraz redakcja.
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Ważna zmiana 
W odbiorze odpadóW 

W 2021 r.!
Nadchodzący 2021 r. przyniesie duże 

zmiany w sposobie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nierucho-
mości z terenu gminy Płaska. W Gminie 
Płaska rozpoczyna się bowiem proces 
znakowania elektronicznego worków 
i pojemników na odpady 
segregowane i zmieszane 
za pomocą etykiet z kodami 
kresowymi. Znakowanie ko-
dami ma za zadanie uspraw-
nić funkcjonowanie systemu 
gospodarki odpadami oraz 
pozwolić na monitorowanie 
prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunal-
nych na terenie całej Gminy 
Płaska.

Począwszy od stycznia 2021 r. worki 
z odpadami i pojemniki winne być zna-
kowane indywidualnymi kodami kresko-
wymi (QR) dostarczonymi przez urząd 
gminy, natomiast brak tegoż oznaczenia 
na workach lub pojemnikach z odpadami 
spowoduje nie odebranie odpadów od 
właścicieli nieruchomości.

Etykiety na odpady

Zgodnie z przyjętą zmianą Regula-
minu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Płaska od stycznia 
2021 r. wszystkie worki i pojemniki 
na odpady komunalne będą musiały 
posiadać etykiety z indywidualnymi ko-
dami kreskowymi. Sposób postępowania 
i dystrybucji etykiet określa zarządzenie 
Wójta Gminy Płaska w tym zakresie. 
Wprowadzone zostają cztery rodzaje 
etykiet. Kody drukowane będą na spe-
cjalnych etykietach samoprzylepnych 
w Urzędzie Gminy. Po wydrukowaniu 
etykiety zostaną dostarczone miesz-
kańcom w ilościach odpowiadających 
informacjom podanym w deklaracjach. 
Przed wystawieniem odpadów do odbio-
ru mieszkańcy będą musieli nakleić na 
worki i pojemniki odpowiednie etykiety. 
Etykiety na pojemniku należy naklejać 
w górnej jego części, najlepiej na przed-
niej ścianie pojemnika, tak aby etykieta 
była dobrze widoczna i łatwo dostępna 

do sczytania czytnikiem kodów. W przy-
padku worków etykiety należy naklejać 
na zawiązane worki poniżej wiązania.

Pierwszym rodzajem etykiet będą 
etykiety na odpady segregowane. Opa-

trzone będą napisem “SE-
GREGACJA” umieszczo-
nym ponad indywidualnym 
kodem kreskowym. Miesz-
kańcy otrzymają po 4 takie 
etykiety na każdy miesiąc 
na każdą zgłoszoną w de-
klaracji osobę zamieszku-
jącą. Etykiety te będziemy 
naklejać na worki żółte 
(tworzywa sztuczne), zie-

lone (szkło), niebieskie (papier) i szare 
(popiół).

Drugim rodzajem etykiet będą etykie-
ty na odpady biodegradowalne z ozna-
czeniem “BIO”, które będą naklejane 
na worki brązowe. Worki brązowe 
otrzymują mieszkańcy, którzy w de-
klaracji oświadczyli, że nie posiadają 
kompostownika. Osoby posiadające 
kompostownik nie otrzymają worków 
brązowych ani etykiet “BIO”. Tak jak 
w przypadku segregacji o ilości otrzyma-
nych etykiet decyduje ilość zgłoszonych 
osób zamieszkujących. Na każdego 
mieszkańca przysługuje jedna etykieta 
“BIO” na miesiąc.

Dwa ostatnie rodzaje etykiet dotyczą 
odpadów zmieszanych. Wprowadzony 
zostaje jednak podział na odpady odda-
wane w pojemnikach i workach. Będą 
to etykiety “ZMIESZANE-POJEMNIK” 
i “ZMIESZANE-WOREK”. Etykiety na 
pojemniki przeznaczone są na pojemniki 
o pojemności do 240 litrów. Osoby posia-
dające większe pojemniki będą musiały 
zbierać odpady zmieszane w specjalnych 
przezroczystych workach na ten rodzaj 
odpadów i oznaczać te worki swoimi 
etykietami przed oddaniem. Oczywiście 
worki te należy oddawać w pojemniku. 
Etykiety i worki na odpady zmieszane 
dla dużych pojemników (powyżej 240l) 
dostępne będą nieodpłatnie w Urzędzie 
Gminy. O ilości otrzymanych etykiet 

“ZMIESZANE-POJEMNIK” i “ZMIE-
SZANE-WOREK” decydować będzie 
ponownie ilość osób zgłoszonych w de-
klaracji w przeliczeniu jedna etykieta 
miesięcznie na jedną osobę.

Co należy zrobić, jeżeli w trakcie 
roku zabraknie mi etykiet na któryś 
z rodzajów worków? W takim przypadku 
należy złożyć w Urzędzie Gminy pisem-
ne zapotrzebowanie na etykiety. Etykiety 
zostaną wydane nieodpłatnie w ilości 
podanej w zapotrzebowaniu.

Pamiętajmy, że w przypadku wysta-
wienia odpadów bez etykiet firma zbie-
rająca odpady nie odbierze tych worków 
i pojemników. Zgłoszenia dotyczące 
nieodebrania odpadów bez etykiet nie 
będą uwzględniane. W interesie każdego 
mieszkańca będzie dopilnowanie nakle-
jania etykiet na workach i pojemnikach.

opracował J.N. „Pan od śmieci”

Ważna informacja!
Etykiety z indywidualnymi kodami 

kreskowymi (QR) na odpady będą dostar-
czane przez pracowników Urzędu Gminy 
Płaska w pierwszej połowie stycznia. 
Osoby, które nie będą miały możliwości 
odebrania etykiet od pracowników zo-
bowiązane są do ich osobistego odbioru 
w Urzędzie Gminy w godzinach pracy 
Urzędu.
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Wielu z mieszkańców naszej gmi-
ny od pewnego czasu dopytuje jakie 
zmiany przyniesie nadchodzący 2021 
r. Czy będzie to zmiana na lepsze, czy 
wręcz przeciwnie? Panująca w kraju 
i na świecie sytuacja epidemiologicz-
na związana z Covid-19 przekłada 
się na wzrost cen towarów i usług. 
Wzrost cen dotyka również sektora 
zajmującego się zbiórką i zagospo-
darowaniem odpadów  komunalnych. 
Miasta i Gminy w Polsce, również 
w powiecie augustowskim zmuszone 
zostały do wprowadzenia podwyżek 
w opłatach za odbiór odpadów ko-
munalnych. Gminę Płaska również 
dotknął ten problem. Znaczny wzrost 
cen za transport i zagospodarowanie 
odpadów odbieranych z terenu gminy 
zmusza władze gminy Płaska powo-
duje, iż obowiązujące obecnie stawki 
za odpady nie pozwolą na zbilanso-
wanie kosztów gospodarki odpadami 
w przyszłym roku. 

Głównymi kosztami w gminnym 
sys temie  gospodark i  odpadami 
komunalnymi są koszty transportu 
i zagospodarowania odpadów. Jako 
transport rozumiemy usługę polega-
jącą na odbiorze odpadów od miesz-
kańców (śmieciarki jeżdżą od domu 
do domu i zbierają odpady z pojemni-
ków i worki z segregacją) i transport 
tych odpadów na wysypisko lub do 
instalacji przetwarzania odpadów. 
Natomiast zagospodarowanie odpa-
dów, a dokładniej opłata za zagospo-
darowanie odpadów to opłata, którą 
gmina ponosi za przyjęcie odpadów 
na wysypisko i do instalacji (za każ-
dą tonę dostarczonych odpadów, ze 
zróżnicowaniem opłaty w zależności 
od rodzaju dostarczonych odpadów).

Obie wspomniane opłaty znacznie 
wzrosną w 2021 r. Dociekliwi mogą 
zapytać, dlaczego gmina czy wójt 
nie znajdą firm, które zaproponują 
lepsze stawki. Odpowiedź jest dość 
oczywista, pod warunkiem, że przyj-
miemy za wiadome, że gmina musi 

przestrzegać przepisów zawartych 
w ustawie o utrzymaniu czystości 
i  porządku w gminach.  Jednym 
z nakazów nałożonych na gminę jest 
obowiązek wyboru firmy transpor-
tującej odpady w drodze przetargu. 
Sposób przeprowadzenia postępowa-
nia przetargowego reguluje ustawa 
o zamówieniach publicznych. Zgod-
nie z zawartymi w niej przepisami, 
gminy które dokonują wyboru ofert 
przetargowych kierują się głównie 
kryterium najniższej ceny. Rzeczywi-
stość często stawia gminy, zwłaszcza 
te małe, przed pewnym problemem, 
którego ustawodawcy nie wzięli pod 
uwagę. Mówimy tutaj o braku chęci ze 
strony firm do udziału w przetargach 
organizowanych przez gminy takie 
jak gmina Płaska, a mianowicie mała 
gęstość zaludnienia i rozproszone bu-
downictwo. W wyniku tego zdarza się 
często tak, co dotkliwie odczuwamy 
w naszej gminie, że w przetargu bierze 
udział jedna firma. W takiej sytuacji 
gmina musi wybrać jedyną złożoną 
ofertę, nawet jeżeli jest to oferta 
przekraczająca kalkulację i przewidy-
wania. Gmina ma obowiązek wyboru 
firmy do odbioru odpadów, co w sy-
tuacji złożenia drogiej oferty prze-
kłada się na konieczność pozyskania 
większych środków od mieszkańców, 
czyli mówiąc wprost - podniesienia 
opłaty za odpady. Taka sytuacja miała 
miejsce w tym roku podczas wyboru 
firmy do transportu odpadów w 2021 

r. W przetargu złożona została tylko 
jedna oferta - firmy MPO, która od 
kilku lat odbiera odpady komunalne 
z terenu gminy Płaska. Niestety cena 
zaproponowana w ofercie jest znacz-
nie wyższa niż obowiązująca obecnie. 

Dla lepszego zobrazowania sytu-
acji przyjmijmy, że w gminie Płaska 
w 2020 r. powstanie ok. 570 ton odpa-
dów komunalnych. Przy takiej ilości 
odpadów opłata za transport, którą 
poniesie gmina Płaska wyniesie ok. 
310 878 zł. Za tą samą ilość odpadów 
w 2021 r. będzie trzeba zapłacić ok. 
427 226 zł, czyli o 116 348 zł więcej. 
Jest to bardzo duży wzrost ponieważ 
wynosi prawie 40%. Gdyby założyć 
40-procentową podwyżkę opłaty dla 
mieszkańców to opłata z 18 zł wzro-
słaby do 25 zł czyli o 7 zł za sam 
transport odpadów. Podwyżka ta nie 
uwzględniałaby jednak podniesienia 
stawek za przyjęcie odpadów przez 
wysypisko.

Kolejnym problemem, z którym 
gmina Płaska musi się zmierzyć w 2021 
r. jest znaczny wzrost opłat za przyjęcie 
odpadów na wysypisku w Koszarówce 
i zakładzie recyklingu w Dolistowie za-
rządzanych przez spółkę BIOM. Poniż-
sza tabela przedstawia opłaty za wybrane 
rodzaje odpadów w 2020 i 2021 r. 

 noWy rok, noWe staWki 
opłaty za odpady 

komunalne!
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Na pierwszy rzut oka zauważyć 
można znaczny wzrost opłaty za 
odpady segregowane, zwłaszcza za 
papier i szkło oraz tworzywa sztuczne. 
Dysponując danymi za 11 miesięcy 
(od stycznia do listopada 2020 r.) do-
tyczącymi ilości odebranych z terenu 
gminy odpadów można przedstawić 

tabelaryczne porównanie kosztów 
i przewidywanych kosztów zagospo-
darowania odpadów komunalnych. 
Zestawienie takie pozwala łatwiej 
zauważyć, jak zmiany stawek „na 
wysypisku” wpływają na całkowity 
koszt zagospodarowania odpadów.

Jak widać zaproponowany przez 
spółkę BIOM wzrost cen za poszcze-
gólne rodzaje odpadów spowoduje 
wzrost kosztów zagospodarowania 
odpadów o ok. 48%. Przekładając to 
po raz kolejny na stawkę opłaty tj. 
zwiększając 18 zł o 48% otrzymamy 

ok. 27 zł czyli wzrost o 9 zł za osobę.

Biorąc  pod uwagę podwyżki 
obu opłat ponoszonych przez gmi-
nę można by pokusić się o szybkie 
dodanie w pamięci obu wyliczonych 
podwyżek na osobę co da wzrost 
opłaty z 18 zł na 34 zł (18+7+9). Na 

szczęście podwyżka opłaty za odpady 
komunalne, na którą zdecydowali się 
włodarze naszej gminy nie jest tak 
drastyczna. Jak większości Czytelni-
kom wiadomo, na początku grudnia 
odbyła się sesja Rady Gminy Płaska, 
podczas której podjęta została decyzja 
o zmianie stawek opłaty za zagospo-
darowanie odpadów komunalnych 
w 2021 r. Nowe stawki, obowiązujące 
od 1 stycznia 2021 r. przedstawione 
zostały w poniższej tabeli

Mieszkańcy gminy, którzy posia-
dają kompostowniki muszą liczyć się 

ze wzrostem opłaty miesięcznej o 8 
zł za osobę, natomiast mieszkańcy 
nie posiadający kompostownikiem 
ze wzrostem o 16 zł za osobę mie-
sięcznie. Warto zastanowić się nad 
skorzystaniem z tej ulgi, w trosce 
o środowisko i swoje finanse. Opłata 
ryczałtowa za domki letniskowe, która 
dotyczy turystów posiadających dom-
ki na terenie gminy Płaska nie została 
zmieniona z uwagi na to, że domki te 
wykorzystywane są przez krótki okres 
czasu, głównie w lato. Utrzymania 
systemu odbioru odpadów i ich za-
gospodarowania w Gminie Płaska na 
poziomie umożliwiającym bilansowa-
nie się dochodów z kosztami, zmusza 
nas do wprowadzenia (od 1 stycznia 
2021 roku) systemu rejestracji odbie-
ranych odpadów, stosując kody kre-
skowe (QR). System kodów pozwoli 
na dokładną ewidencję wytwarzania 
odpadów na poszczególnych pose-
sjach oraz powiązanie ilości odpadów 
z kosztami. 

Zmiana stawki opłaty nie powo-
duje konieczności składania nowych 
deklaracji tak jak to miało miejsce 
w 2020 r. Mieszkańcy zostaną pisem-
nie powiadomieni o wyliczonej dla 
nich opłacie za 2021 r. na podstawie 
nowych stawek i danych podanych 
w poprzednich deklaracjach.

opracował J.N. „Pan od śmieci”

 noWy rok, noWe staWki 
opłaty za odpady komunalne! 

dokończenie ze str. 3
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X sesJa zWyczaJna
rady Gminy płaska

W dniu 29 stycznia 2020 r. w sali 
konferencyjnej budynku GOK w Płaskiej 
odbyła się X sesja zwyczajna, której prze-
wodniczyła Przewodnicząca Rady Gminy 
Alicja Polkowska. W trakcie obrad sesji 
radni podjęli kilka ważnych decyzji: 

- Uchwała nr X/89/20 w sprawie 
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Płaska na lata 2020-2034. 
Wieloletnia Prognoza Finansowa obej-
muje lata 2020-2034, tj. okres na który 
zostały zaciągnięte kredyty oraz pożyczka 
z budżetu państwa. Należy zauważyć, że 
obecna stabilna sytuacja finansowa Gmi-
ny pozwala na zwiększenie zadłużenia 
długoterminowego oraz nie wpływa nega-
tywnie na dopuszczalny wskaźnik spłaty 
zobowiązań określony w art. 243 ustawy 
o finansach publicznych. W obecnie 
przedkładanym projekcie WPF uwzględ-
nione zostały spłaty kredytu na przestrzeni 
kolejnych 15 lat poczynając od 2020 r. 
WPF uwzględnia również koszty obsługi 
zadłużenia oraz wszystkich pozostałych 
kredytów, zgodnie z już obowiązującymi 
harmonogramami spłat rat kapitałowych 
jak i odsetek. 

- Uchwała  nr X/90/20 uchwalenia 
budżetu gminy Płaska na rok 2020. Budżet 
na 2020 rok wynosi: dochody budżetu 
w wysokości 13 127 902,25 zł., z tego: 
bieżące w wysokości 13 127 902,25 zł., 
majątkowe w wysokości 0,00 zł; wydat-
ki budżetu w wysokości 12 466 902,25 
zł., z tego: bieżące w wysokości 12 389 
852,25 zł., majątkowe w wysokości 77 
050,00 zł. W budżecie tworzy się rezer-
wy: ogólną w wysokości 56 795,00 zł 

oraz celową w wysokości 40 000,00 zł, 
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzy-
sowe. Nadwyżka budżetu w wysokości 
661 000,00 zł zostanie przeznaczona na 
spłatę rat kredytów.

- Uchwała nr X/91/20 w sprawie 
funduszu sołeckiego na rok budżetowy 
2021. Uchwała ta jest aktem cyklicznym 
podejmowanym co roku. Rada Gminy 
nie wyraziła zgody na wyodrębnienie 
funduszu sołeckiego w budżecie gminy 
Płaska na 2021 rok.

- Uchwała nr X/92/20 w spra-
wie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów. Określono szczegółowy sposób 
i zakres świadczenia usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
Płaska i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Odpady ko-
munalne będą odbierane od właścicieli 
nieruchomości według podziału na nastę-
pujące frakcje: odpady zmieszane (odpady 
pozostające po segregacji), papieru, two-
rzyw sztucznych, metali, szkła, odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych, 
bioodpadów (odpady ulegające biodegra-
dacji). Mieszkańcy gminy zobowiązani są 
do przekazywania do Punktów selektyw-
nego zbierania następujących rodzajów 
odpadów komunalnych: przetermino-
wanych leków, chemikaliów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

zużytych baterii i akumulatorów, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych 
w wadze do 100 kg/rok z każdej nieru-
chomości zamieszkałej, zużytych opon - 
w liczbie do 8 szt. rocznie o średnicy do 90 
cm z każdej nieruchomości zamieszkałej, 
odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
odpadów tekstyliów i odzieży. Odbieranie 
odpadów komunalnych odbywa się zgod-
nie z harmonogramem ustalonym przez 
podmiot odbierający odpady wyłoniony 
przez Gminę.

- Uchwała nr X/93/20 w sprawie 
zmiany regulaminu utrzymania czysto-
ści i porządku na terenie gminy Płaska. 
Zmieniono regulamin utrzymania czysto-
ści i porządku. Określa on szczegółowe  
zasady  utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Płaska. Od roku 2020 
segregacja odpadów jest obligatoryjna. 
Musimy zwrócić uwagę na jakość se-
gregacji. Odpady niekwalifikujące się 
do odpadów medycznych powstałych 
w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia moni-
toringu poziomu substancji we krwi, 
w szczególności igieł i strzykawek należy 
wrzucać do oznakowanych pojemników 
przeznaczonych na ww. odpady zloka-
lizowanych w okolicy ośrodka zdrowia 
lub przekazać do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. Zmiana 
regulaminu została przyjęta po zasięgnię-
ciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Augustowie.

 (m.B.)
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Xi nadzWyczaJna sesJa 
rady Gminy płaska

W dniu 31 marca 2020 r. w sali konfe-
rencyjnej budynku GOK w Płaskiej odbyła 
się XI nadzwyczajna sesja, której przewod-
niczyła Przewodnicząca Rady Gminy Alicja 
Polkowska. W trakcie obrad sesji radni pod-
jęli kilka ważnych decyzji: 

- Uchwała nr Xi/94/20 w sprawie 
zmian w budżecie gminy Płaska na 2020 rok. 
Zmiany w budżecie dotyczą: zmian w planie 
dochodów, polegających na zwiększeniu 
o kwotę 46 185,00 zł, zmian w planie wydat-
ków, polegających na zwiększeniu o kwotę 
46 185,00 zł oraz przeniesień wydatków 
w działach oraz między działami na kwotę 5 
160,00 zł. Na zwiększenie planu dochodów 
składają się następujące kwoty:

 - 15 600,00 zł – są to wpłaty 39 osób 
biorących udział w projekcie na fotowoltaikę. 
Kwota ta zostaje przeznaczona na opraco-
wanie dokumentacji projektowej, po stronie 
wydatków;

- 21 200,00 zł – odszkodowanie od firmy 
ubezpieczeniowej za uszkodzony świa-
tłowód. Kwota ta zostaje przeznaczona na 
naprawę światłowodu, po stronie wydatków;

- 9385 zł – dotacja celowa z Podlaskiego 
Urzędu Wojewódzkiego. Kwota ta zostaje 
przeznaczona na realizację świadczeń spo-
łecznych, po stronie wydatków. 

Zmiany dotyczą dochodów i wydatków 
bieżących. Na niezmienionym poziomie 
zostają wydatki majątkowe. 

- Uchwała  nr Xi/95/20 w sprawie 
określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno-
ści zwierząt na terenie Gminy Płaska w 2020 
r. Programu opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt jest aktem cyklicznym przyjmowanym 
co roku. Gmina współpracuje z Pensjonatem 
dla Zwierząt „Cyganowo”. Realizowany jest 
również program ograniczenia populacji 
zwierząt bezdomnych poprzez sterylizację 
i kastrację zwierząt posiadających właściciela 
z terenu Gminy Płaska w ramach wspólnego 
zadania ze Związkiem Komunalnym „Bie-
brza”, do momentu wyczerpania środków 
finansowych zabezpieczonych na realizację 
zadania.

- Uchwała nr Xi/96/20 w sprawie wy-
kazu kąpielisk zorganizowanych na terenie 
Gminy Płaska na rok 2020. Na podstawie 
art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
prawo wodne, Rada Gminy w drodze uchwa-
ły określa sezon korzystania oraz wykaz 
kąpielisk na terenie Gminy Płaska na 2020 
rok obejmujący kąpielisko „Camp Serwy” 

nad Jeziorem Serwy. 
- Uchwała nr Xi/97/20 zmieniająca 

uchwałę Nr X/92/20 Rady Gminy Płaska 
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu i zakresu świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów ko-
munalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. Zmiana 
uchwały związana jest z naniesieniem uwagi 
przekazanej przez wydział nadzoru Wojewo-
dy Podlaskiego. 

- Uchwała nr Xi/98/20 zmieniająca 
uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. W uchwale w § 
1 skreśla się ust. 2, celem wyeliminowania 
powstałej sprzeczności dotyczącej uisz-
czania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

- Uchwała nr Xi/99/20 zmieniająca 
Uchwałę Nr XV/92/04 Rady Gminy Pła-
ska z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego. W uchwale dokonano 
zmiany, ponieważ zgodnie z art. 40 ust. 5 
ustawy o drogach publicznych „za umiesz-
czenie urządzenia w pasie drogowym lub 
na drogowym obiekcie inżynierskim przez 
okres krótszy niż rok opłata obliczana jest 
proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia 
urządzenia w pasie drogowym lub na drogo-
wym obiekcie inżynierskim”. 

- Uchwała nr Xi/100/20 w sprawie 
ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych 
przedszkoli oraz oddziałów przedszkol-
nych przy szkole podstawowej, dla której 
Gmina Płaska jest organem prowadzącym. 
W uchwale ustalono kryteria wraz z liczbą 
punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na 
drugim etapie dla przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkole podstawowej 
prowadzonych przez Gminę Płaska. Ustalo-
no cztery kryteria rekrutacji:

- oboje rodzice/opiekunowie prawni 
pracują, uczą się w trybie dziennym, prowa-
dzą działalność gospodarczą lub działalność 
rolniczą. Kryterium stosuje się również do 
rodzica samotnie wychowującego kandydata 
do przedszkola;

- kandydat w roku szkolnym na który 
prowadzona jest rekrutacja będzie kontynu-
ował edukację w danym przedszkolu;

- dziecko, które zostało poddane szcze-
pieniom ochronnym określonym w Rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z 18 sierpnia 
2011 r. w sprawie obowiązujących szczepień 
ochronnych (lub dziecko, u którego lekarskie 

badanie kwalifikacyjne daje podstawy do 
długotrwałego odroczenia obowiązkowego 
szczepienia ochronnego);

- przedszkole znajduje się w obwodzie 
szkoły, w którym zameldowane jest dziecko.

Rekrutacja na pierwszym etapie odbywa 
się na podstawie kryteriów ustawowych.

- Uchwała nr Xi/101/20 w sprawie 
zajęcia stanowiska w sprawie planowanej 
przebudowy drogi krajowej Augustów 
– Ogrodniki DK 16 i projektu korytarza 
obwodnicy miasta Augustów. Rada Gmi-
ny Płaska przyjęła stanowisko w sprawie 
planowanej przebudowy drogi krajowej 
Augustów – Ogrodniki DK 16, która miałaby 
zostać połączona z drogą krajową nr 8 za 
pomocą proponowanego projektu koryta-
rza obwodnicy miasta Augustów. Projekt 
obwodnicy zwany „Wariantem Burmistrza” 
miałaby przecinać Puszczę Augustowską na 
pół i niszczyć przy tym cenne przyrodniczo 
tereny. Wariant ten jest nierealny, ze względu 
na istniejące formy ochrony przyrody, Naturę 
2000, Obszary Chronionego Krajobrazu, 
występowanie chronionych gatunków roślin 
i zwierząt znajdujących się w czerwonej 
księdze gatunków zagrożonych wyginięciem 
oraz inne ograniczenia. Dodatkowo nastąpi 
zniszczenie walorów turystycznych i kra-
jobrazowych tak ważnych w tym regionie. 
Rada Gminy Płaska negatywnie ocenia 
wariant przebiegu projektowanego koryta-
rza obwodnicy miasta Augustów nazwany 
„wariantem Burmistrza” oraz Rada Gminy 
Płaska stanowczo protestuje przeciwko 
możliwym planom przywrócenia na drodze 
krajowej DK 16 Augustów - Ogrodniki ruchu 
samochodów ciężarowych TIR.

- Uchwała nr Xi/102/20 w sprawie 
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Białymstoku skargi Woje-
wody Podlaskiego na Uchwałę Nr VIII/75/19 
Rady Gminy Płaska z dnia 20 listopada 2019 
r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Płaska dla 11 obszarów w miejscowości 
Dalny Las wraz z odpowiedzią na skargę. 
Uchwała jest upoważnieniem dla wójta do 
doręczenia Sądowi skargi wraz z aktami i od-
powiedzią na skargę oraz reprezentowaniu 
Rady Gminy Płaska w postępowaniu przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Białymstoku, w tym do udzielenia peł-
nomocnictwa procesowego w w/w sprawie.

 (m.B.)
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Xiii nadzWyczaJna sesJa 
rady Gminy płaska

Xii nadzWyczaJna sesJa 
rady Gminy płaska

W dniu 3 lipca 2020 r. w sali konferen-
cyjnej budynku GOK w Płaskiej odbyła się 
XIII nadzwyczajna sesja, której przewodni-
czyła Przewodnicząca Rady Gminy Alicja 
Polkowska. W trakcie obrad sesji radni 
podjęli kilka ważnych decyzji: 

- Uchwała nr Xiii/107/20 w sprawie 
udzielenia Wójtowi Gminy Płaska wotum 
zaufania. Wójt Gminy przedstawił Raport 
o stanie Gminy Płaska za rok 2019. Raport 
zawiera przekrojowe informacje o gospo-
darce gminy, sytuacji finansowej, społecz-
nej, mieniu, finansach, ochronie środowiska 
oraz zadaniach zakładów budżetowych 
i podmiotów prawnych, które są powołane 
przez gminę, obsługują sprawy samorzą-
dowe i podlegają z ustawy o samorządzie 
gminnym m.in. szkoła, biblioteka, Gminny 
Ośrodek Kultury, Samorządowy Zakład 
Gospodarki Komunalnej. Rada Gminy 
udzieliła wotum zaufania.

- Uchwała nr Xiii/108/20 w sprawie 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
za 2019 r. W ubiegłym roku wykonanie 
budżetu było prawidłowe. Wszystkie 
wskaźniki zostały osiągnięte zgodnie z za-
łożeniami, a zadania zrealizowane w całości. 
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Białystoku w sprawie wyrażenia opinii 

o przedłożonym przez Wójta Gminy Pła-
ska sprawozdaniu z wykonania budżetu 
za 2019 r. jest pozytywna. Opinia Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Płaska o wyko-
naniu budżetu Gminy Płaska również jest 
pozytywna. Zatwierdzono sprawozdanie 
finansowe za 2019 r.

- Uchwała nr Xiii/109/20 w sprawie 
udzielenia absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 r. Rada Gminy Płaska za-
twierdziła sprawozdanie finansowe za 2019 
r. Budżet został wykonany prawidłowo. 
Opinia Składu Orzekającego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Białystoku w spra-
wie wyrażenia opinii o przedłożonym przez 
Komisję Rewizyjną Rady Gminy Płaska 
wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy 
absolutorium za 2019 rok jest pozytywna. 
Udzielono absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2019 r.

- Uchwała nr Xiii/110/20 w sprawie 
zmian w budżecie gminy Płaska na 2020 
rok. Zmiany w budżecie dotyczą: zmian 
w planie dochodów, polegających na zwięk-
szeniu o kwotę 92 348,03 zł, zmian w planie 
wydatków, polegających na zwiększeniu 
o kwotę 263 409,03 zł oraz przeniesień 
wydatków w działach oraz między działami 
na kwotę 30 000,00 zł. Nadwyżka budżetu 

w wysokości 489 939,00 zł. zostanie prze-
znaczona na spłatę rat kredytów.

- Uchwała nr Xiii/111/20 w sprawie 
zmiany w zwolnieniach w podatku od nieru-
chomości. W uchwale zwalnia się z podatku 
od nieruchomości budynki lub ich części 
i grunty wykorzystywane do realizacji 
zadań z zakresu kultury oraz zwalnia się 
z podatku od nieruchomości budynki lub 
ich części i grunty związane z prowadze-
niem statutowej działalności polegającej 
na wykonywaniu zadań w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej.

- Uchwała nr Xiii/112/20 w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Augustowskiego na przewozy autobusowe 
na trasie Augustów-Nowinka-Płaska-Augu-
stów. W ramach „tarczy antykryzysowej” 
dotyczącej COVID-19 rząd udziela po-
mocy firmom przewozowym na lokalnych 
liniach, które zostały zamknięte w związku 
z panującą w kraju epidemią. Przewoźnik 
wystąpił o dofinansowanie przewozów 
autobusowych m. in. na trasie Augustów-
-Nowinka-Płaska-Augustów do skarbu 
państwa. Warunkiem dofinansowania jest 
włączenie się gminy, która musi udzielić 
pomocy finansowej w wysokości 10%.

- Uchwała nr Xiii/113/20 w sprawie 

W dniu 30 kwietnia 2020 r. w sali konfe-
rencyjnej budynku GOK w Płaskiej odbyła 
się w trybie zdalnym XII nadzwyczajna se-
sja, której przewodniczyła Przewodnicząca 
Rady Gminy Alicja Polkowska. W trakcie 
obrad sesji radni podjęli kilka ważnych 
decyzji: 

- Uchwała nr Xi/103/20 w sprawie 
przedłużenia terminów płatności rat podatku 
od nieruchomości wskazanym przedsiębior-
com, których płynność finansowa uległa 
pogorszeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. Przedłuża się do 30 
września 2020 r. terminy płatności rat po-
datku od nieruchomości płatnych w maju i 
czerwcu 2020 r. przedsiębiorcom, których 
płynność finansowa uległa pogorszeniu w 
związku z ponoszeniem negatywnych kon-
sekwencji ekonomicznych z powodu CO-

VID-19. Przedsiębiorca, którego płynność 
finansowa uległa pogorszeniu, powinien 
złożyć do 15 maja 2020 r. oświadczenie 
stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

- Uchwała  nr Xi/104/20 w sprawie 
przyjęcia oceny zasobów pomocy spo-
łecznej Gminy Płaska za rok 2019. Ocena 
zawiera dane statystyczne zakresu pomocy 
i wypłacanych świadczeń społecznych. 
Materiał ten stanowi także podstawę do 
przygotowania projektu budżetu w tym 
zakresie na rok 2020.

- Uchwała nr Xi/105/20 w sprawie 
zmiany Uchwały nr Xi/100/20 Rady 
Gminy Płaska z dnia 31 marca 2020 r. w 
sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do 
publicznych przedszkoli oraz oddziałów 
przedszkolnych przy szkole podstawowej, 
dla której Gmina Płaska jest organem pro-
wadzącym. Użyte w tytule uchwały i jej 

treści wyrażenie „przedszkoli”, „przedszko-
la”, „przedszkolu” zastępuje się wyrażeniem 
„inne formy wychowania przedszkolnego”.

- Uchwała nr Xi/106/20 w sprawie 
zajęcia stanowiska w sprawie dopuszcze-
nia utrzymania pszczół wyłącznie rasy 
środkowoeuropejskiej linii M Augustow-
ska na terenie gminy Płaska oraz zakazu 
utrzymania pszczół innych ras i linii. Rada 
Gminy Płaska pozytywnie ocenia dopusz-
czenie utrzymania pszczół wyłącznie rasy 
środkowoeuropejskiej linii M Augustowska 
w granicach wszystkich miejscowości na 
terenie gminy Płaska oraz zakazu utrzyma-
nia pszczół innych ras i linii, ponieważ ko-
nieczne jest chronienie pozostałości pszczół 
miejscowych w ich naturalnych enklawach, 
gdzie do tej pory przetrwały dzięki swej od-
rębności genetycznej i unikatowym cechom. 

(m.B.)
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określenia górnych stawek opłat za usługi 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych oraz od-
biór osadów z przydomowych oczyszczalni 
ścieków od właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy Płaska. Zgodnie z art. 6 ust. 
2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach rada 
gminy określa w drodze uchwały górne 
stawki opłat ponoszonych przez właści-
cieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych oraz od-
biór osadów z przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Ustalenie maksymalnych stawek 
opłat w uchwale sporządzono w oparciu 
o ceny podane przez przedsiębiorców 
świadczących w/w usługi na terenie gmi-
ny. Stawki przedstawione w uchwale są 
stawkami netto.

- Uchwała nr Xiii/114/20 w sprawie 
przyjęcia „Wieloletniego Programu Go-
spodarowania Mieszkaniowym Zasobem 
Gminy Płaska na lata 2020-2024”. Program 
ten jest aktem cyklicznym uchwalanym na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 usta-
wy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego. 
Obecny program został opracowany na lata 
2020-2024.

- Uchwała nr Xiii/115/20 w sprawie 
ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 
pasa drogowego. Uchwała została dostoso-
wana do obecnie obowiązujących przepisów 
oraz ujednolicono jej tekst, który pochodził 
z 2004 roku. Nastąpiła zmiana w § 3 ust. 1 
pkt. 1, gdzie stawka za każdy dzień zajęcia 
chodnika wynosi 3 zł oraz § 3 ust. 1  pkt. 

5, gdzie stawka za każdy dzień zajęcia 
pozostałych elementów pasa drogowego 
wynosi 2zł.

- Uchwała nr Xiii/116/20 w sprawie 
ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych 
w publicznych szkołach podstawowych 
i sieci publicznych innych form wychowa-
nia przedszkolnego prowadzonych przez 
Gminę Płaska. W uchwale ustalono sieć 
oddziałów przedszkolnych w publicznych 
szkołach podstawowych i sieć publicznych 
innych form wychowania przedszkolnego 
prowadzonych przez Gminę Płaska czyli 
Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Płaskiej z siedzibą 
w Płaskiej 57A, 16-326 Płaska oraz Punkt 
Przedszkolny przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II z siedzibą w Płaskiej 55, 
16-326 Płaska.

- Uchwała nr Xiii/117/20 w spra-
wie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka 
Kultury w Płaskiej. Zmieniono Statutu 
Gminnego Ośrodka Kultury w Płaskiej 
w dwóch obszarach. Pierwszy obszar do-
tyczy rozszerzenia działalności w zakresie: 
prowadzenia działalności gastronomicznej, 
a także prowadzenia działalności w zakresie 
obsługi ruchu turystycznego. Drugi obszar 
to nazewnictwo. Nazwę „świetlice wiejskie” 
zastępuje się wyrażeniem „miejsca pełniące 
funkcje spotkań mieszkańców”. Po zmianie 
statutu GOK będzie miał możliwość zdoby-
cia dodatkowych środków na funkcjono-
wanie. Zostanie uruchomiona Jadłodajnia 
w budynku świetlicy w Płaskiej.

- Uchwała nr Xiii/118/20 w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Płaska dla 7 
obszarów w miejscowości Gorczyca. Plan 

sporządzony jest na wniosek zainteresowa-
nych mieszkańców miejscowości Gorczyca. 

- Uchwała nr Xiii/119/20 w sprawie 
Regulaminu udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym uczniom zamiesz-
kałym na terenie Gminy Płaska. Regulamin 
udzielania pomocy materialnej o charakte-
rze socjalnym uczniom zamieszkałym na 
terenie Gminy Płaska został zaktualizowany 
i dostosowany do obecnych potrzeb. Regu-
lamin określa formy stypendium szkolnego, 
sposób ustalania wysokości stypendium 
szkolnego, tryb i sposób udzielania stypen-
dium szkolnego oraz tryb i sposób udziele-
nia zasiłku szkolnego.

- Uchwała nr Xiii/120/20 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny na lata 2020-2022. Zgodnie z art. 
176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 
roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej jest to akt cykliczny uchwalany 
co trzy lata. Obecny Gminny Program 
Wspierania Rodziny został opracowany na 
lata 2020-2022.

- Uchwała nr Xiii/121/20 w sprawie 
rozpatrzenia skargi na pracę kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Płaskiej. Skarga dotyczy wydanej przez 
kierownika GOPS decyzji administracyjnej 
o odmowie przyznania prawa do zasiłku 
stałego. Powodem odmowy przyznania 
świadczenia jest brak spełniania przez 
wnioskodawcę wszystkich wymaganych 
przesłanek określonych w ustawie z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
Rada Gminy Płaska w oparciu o stanowisko 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznała 
skargę za bezzasadną.

 (m.B.)
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oGłoszenie

oGłoszenie

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy płaska

o wyłożeniu do wglądu publicznego projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
płaska dla 7 obszarów w miejscowości serski las

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Gminy Płaska Uchwały 
Nr XIV/134/20 z dnia 11 września 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Płaska.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, 
art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu infor-
macji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko 

zawiadamiam o przystąpieniu do przepro-
wadzenia strategicznej oceny oddziaływania 
na środowisko dotyczącej projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Płaska.

Zmiana planu miejscowego dotyczyć 
będzie § 16 ust. 9 oraz § 28 pkt 5 uchwały 
nr XII/67/04 Rady Gminy Płaska z dnia 8 
czerwca 2004 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Płaska. Zmianie nie podlega rysunek 
planu miejscowego Gminy Płaska.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją spra-

wy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój Nr 01, 
w godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej wymie-
nionej zmiany planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy 
Płaska lub drogą pocztową na adres: Urząd 

Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, 
w terminie do dnia 11 stycznia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie 
kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub 
ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub 
obszaru, którego dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Roz-
patrzenie następuje w formie Zarządzenia 
Gminy Płaska, które jest publikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Płaska.

Klauzula informacyjna dotycząca RODO 
znajduje się na www.bip.ug.plaska.wrotapo-
dlasia.pl.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
283 ze zm.), w ramach strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, zawiada-
miam o wyłożeniu do wglądu publicznego 
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Płaska dla 7 
obszarów w miejscowości Serski Las.

Projekt planu dotyczy następujących 
obszarów:

Projekt planu miejscowego wraz z pro-
gnozą oddziaływania na środowisko, wyło-
żony zostanie w dniach od 28 grudnia 2020 
r. do 18 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu 
Gminy Płaska w Pokoju Nr 01, Płaska 53, 
w godzinach pracy Urzędu, oraz w BIP na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej (w zakładce Plany, programy, 
zamierzenia / Miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego). 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi 
w projekcie planu miejscowego rozwiąza-
niami odbędzie się w dniu 14 stycznia 2021 
r. o godz. 1200. Z uwagi na ograniczenia 
wynikające z rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 9 października 2020 r. w spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1758 ze zm.) dyskusja publiczna zostanie 
przeprowadzona za pomocą środków poro-
zumiewania się na odległość – na platformie 
Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane udziałem w dys-
kusji publicznej zobowiązane są do uprzed-
niego zgłoszenia poprzez pocztę elektro-

niczną na adres: budownictwo@plaska.pl 
w terminie do 13 stycznia 2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące dys-
kusji publicznej będą obwieszczone w BIP 
(w zakładce Plany, programy, zamierzenia 
/ Miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego).

Z niezbędną dokumentacją sprawy moż-
na zapoznać się w Urzędzie Gminy Płaska, 
Pokój Nr 01, w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 
3 ustawy o udostępnieniu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-
stwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko, każdy kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi do projektu planu miejscowego oraz 
wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania 
na środowisko należy składać:

1) w formie papierowej do Wójta 
Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, 
bądź drogą pocztową na adres: Urząd Gmi-
ny Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska;

Obszar Działki ewidencyjne 
wyznaczające obszar

1 2/2, 2/15, 3/3, 3/5, 3/7, 
3/8, 31, 34

2 35/1, 35/2
3 1/5, 1/32
4 3/1
5 1/9, 1/20
6 10/2, 11
7 40/8



2020 r.10

GłosPłaskiej
2) w formie elektronicznej za po-

mocą środków komunikacji elektronicznej 
poprzez pocztę elektroniczną na adres: 
plaska@home.pl lub za pomocą platformy 
ePUAP;

3) podczas dyskusji publicznej za 
pomocą środków porozumiewania się na 
odległość w sposób umożliwiający jedno-
czesną transmisję obrazu i dźwięku oraz 
w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 1 
lutego 2021 r. Wnoszący uwagę, również 
w czasie dyskusji publicznej, zobowiązany 
jest podać: imię i nazwisko lub nazwę jed-
nostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie 
nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie 
z art. 21 ustawy o udostępnieniu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale spo-
łeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko 
w publicznie dostępnym wykazie danych 
o dokumentach zawierających informacje 
o środowisku i jego ochronie, zamieszczono 
informacje o projekcie planu miejscowego, 
a także o prognozie oddziaływania na śro-
dowisko ww. planu.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag jest Wójt Gminy Płaska.

oGłoszenie
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy płaska dla 7 
obszarów w miejscowości rygol

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 
ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Płaska Uchwały Nr IX/82/19 z dnia 
17 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Płaska 
dla 7 obszarów w miejscowości Rygol.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, 
art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko zawiadamiam o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dotyczącej 
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Płaska dla 7 
obszarów w miejscowości Rygol.

Projekt planu dotyczy następujących 
obszarów:

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją 

sprawy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój 
Nr 01, w godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy 
Płaska lub drogą pocztową na adres: Urząd 
Gminy Płaska, 16-326 Płaska 53, w terminie 
do dnia 11 stycznia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy. Wskazane jest dołączenie 
kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej lub 
ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu lub 
obszaru, którego dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Roz-
patrzenie następuje w formie Zarządzenia 
Gminy Płaska, które jest publikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Płaska.

Obszar Działki ewidencyjne 
wyznaczające obszar

1 25, 26/4, 26/5, 26/6
2 37/1

3 50/1, 51/1, 87, 88, 89, 90, 
91 oraz część działki 261

4 63, 103 oraz część działki 
261

5 147, 181 oraz część 
działki 265

6 154/2, 194 oraz część 
działki 265

7 285
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oGłoszenie

oGłoszenie

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy płaska dla 

23 obszarów w miejscowości płaska

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy płaska dla 4 

obszarów w miejscowości sucha rzeczka

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz 
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu 
przez Radę Gminy Płaska Uchwały Nr 
VI/53/19 z dnia 31 maja 2019 r. w spra-
wie zmiany Uchwały Nr XXI/157/17 
z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Płaska dla 23 
obszarów w miejscowości Płaska.

W wyniku podjętej uchwały zmie-
niona została granica obszaru nr 22. 
Obszarem nr 22 objęte są następujące 
działki ewidencyjne 322/7, 322/11, 
323/10, 323/11, 323/14, 323/15, 323/16.

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją 

sprawy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój 
Nr 01, w godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu miejscowego. Wnio-
ski należy składać na piśmie w Urzędzie 
Gminy Płaska lub drogą pocztową na 
adres: Urząd Gminy Płaska, 16-326 Pła-
ska 53, w terminie do dnia 11 stycznia 

2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwi-

sko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. Wska-
zane jest dołączenie kserokopii wyrysu 
z mapy zasadniczej lub ewidencyjnej, 
z oznaczeniem obiektu lub obszaru, 
którego dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrze-
nia wniosków jest Wójt Gminy Pła-
ska. Rozpatrzenie następuje w formie 
Zarządzenia Gminy Płaska, które jest 
publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Płaska.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 293 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowi-
ska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) 
zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Płaska Uchwały Nr XIV/131/20 z dnia 11 
września 2020 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Płaska dla 
4 obszarów w miejscowości Sucha Rzeczka.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, 
art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko zawiadamiam o przystąpieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dotyczącej 
projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Płaska dla 4 
obszarów w miejscowości Sucha Rzeczka.

Projekt planu dotyczy następujących 
obszarów:

Zainteresowani mogą:
1) zapoznać się z dokumentacją 

sprawy w Urzędzie Gminy Płaska, Pokój 
Nr 01, w godzinach pracy Urzędu;

2) składać wnioski do wyżej wy-
mienionego planu miejscowego. Wnioski 
należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy 
Płaska lub drogą pocztową na adres: Urząd 
Gminy Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, 
w terminie do dnia 11 stycznia 2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, 
imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przed-
miot wniosku oraz oznaczenie nieruchomo-
ści, której dotyczy. Wskazane jest dołącze-
nie kserokopii wyrysu z mapy zasadniczej 
lub ewidencyjnej, z oznaczeniem obiektu 
lub obszaru, którego dotyczy wniosek.

Organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosków jest Wójt Gminy Płaska. Roz-
patrzenie następuje w formie Zarządzenia 
Gminy Płaska, które jest publikowane 
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Gminy Płaska.

Klauzula informacyjna dotycząca 
RODO znajduje się na www.bip.ug.plaska.
wrotapodlasia.pl.

Wójt Gminy Płaska
Wiesław Gołaszewski

Obszar Działki ewidencyjne 
wyznaczające obszar

1 49/3, 51

2 55/4, 57/5

3

41/4, 43/14, 45, 48/2, 
48/6, 50/1, 50/2, 50/3, 
50/4, 50/5, 50/6, 50/7, 
50/8, 50/9, 50/10, 
50/11, 50/12, 50/13, 
50/14, 50/15, 50/16, 
50/17, 50/18, 50/19, 
50/20, 50/21, 50/22, 
50/49, 50/52, 50/53, 
50/54, 50/55, 279 oraz 
część działki 156

4
100/11, 102/5, 103/3, 
103/7 oraz część działki 
139
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Dwumiesięcznik wydawany przez Gminny Ośrodek Kultury w Płaskiej, 16-326 Płaska 57aGłosPłaskiej

MIEJSCA KONSULTACJI DOSTOSOWANE SĄ DO POTRZEB 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konsultacje zostaną przeprowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego i wszystkich 
środków ostrożności zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego
Podczas warsztatu grup (zespołów) roboczych zapewniamy przerwę kawową. 

Szczegółowe informacje: Urząd Gminy Płaska, 
Płaska 53, 16-326 Płaska, 

 tel. 87 6439065, e-mail: konsutlacje@plaska.pl 

WÓJT GMINY PŁ ASK A
zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych 

dotyczących sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy płaska dla 23 obszarów w miejscowości płaska 

Konsultacje trwają od 1 listopada  2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

przedmiotem konsultacji są planowane sposoby przyszłego zagospodarowania i użyt-
kowania nieruchomości, w związku ze zmianą terenów użytków rolnych i nieużytków 
na zabudowę mieszkalną, rekreacyjną i usługową (rozbudowa terenów turystycznych 

na terenie Gminy płaska). 

•  G r u p y  ( z e s p o ł y )  r o b o c z e  
w formie warsztatu konsultacyjne-
go w sali konferencyjnej Gminnego 
Ośrodka kultury w płaskiej, płaska 
57a w dniu 15 grudnia 2020 r. odbę-
dzie się spotkanie grup roboczych  
z udziałem eksperta z dziedziny planowa-
nia przestrzennego, przedstawicieli urzę-
du Gminy płaska oraz moderatora. Osoby 
chętne do wzięcia udziału proszone są o 
zgłoszenie się za pośrednictwem poczty 

elektronicznej konsultacje@plaska.pl lub 
telefonicznie 87 6439061. 

  
  • Punkt konsultacyjny w Urzędzie 

Gminy płaska, płaska 53 (pokój nr 01, 
parter) w godzinach 7.30 – 15.30, gdzie 
przy wsparciu merytorycznego pracow-
nika urzędu można będzie zapoznać się 
z materiałami merytorycznymi i poglądo-
wymi, wypełnić ankietę oraz złożyć pro-
pozycję lub uwagę w formie papierowej. 

    • E-konsultacje w dniach od 1 listopa-
da do 15 grudnia 2020 r. na stronie http://
bip.ug.plaska.wrotapodlasia.pl/ w zakład-
ce konsultacje społeczne będzie dostępna 
ankieta online dotycząca konsultowanego 
planu miejscowego z możliwością skła-
dania swoich  propozycji i uwag. ankieta 
będzie też dostępna w wersji papierowej 
w urzędzie Gminy płaska (pokój 01, parter) 
oraz podczas spotkania konsultacyjnego 
zespołu eksperckiego. 

HarmOnOgram i tecHniki kOnsultacji:

ZaleŻY nam na ZeBraniu PaŃstWa POmYsŁÓW, OPinii i uWag

Konsultacje społeczne realizowane są w ramach projektu pn. „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”,
Działanie 2.19 „Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


