
Poz. 366, 367
 Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 16 ｠ 1713 ｠

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy 
Suchy Las uchwala, co następuje:

§1. W Uchwale Nr LIV/514/10 Rady Gminy Su-
chy Las z dnia 28 papdziernika 2010 r. w sprawie: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego ZEotniki, rejon ul. Azaliowej dopisuje się 
na koGcu paragraf 17 o tre[ci:

ｦ§17. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 

dni od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego.ｦ

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Suchy Las.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący 
Rady Gminy Suchy Las
(-) JarosEaw Ankiewicz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm./ i art. 5 ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opEatach lo-
kalnych /tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm./. 
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regu-
lacji wdrorenia następujących dyrektyw Wspólnot 
Europejskich:1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 
grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych 
zasad dla niektórych typów transportu kombinowa-
nego towarów między paGstwami czEonkowskimi / 
Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r. /, 2) dyrektywy 
1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie 
pobierania opEat za urytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy cięrarowe / Dz. Urz. 
WE L 187 z 20.07.1999r. /. Dane dotyczące ogEo-
szenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczo-
ne w niniejszej ustawie ｠ z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską czEonkostwa w Unii Europej-
skiej ｠ dotyczą ogEoszenia tych aktów w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej ｠ wydanie specjalne. 
Uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXII/461/2010 Rady Miejskiej 
Międzychodu z dnia 27 papdziernika 2010 r. w spra-

wie podatku od nieruchomo[ci poEoronych na ob-
szarze gminy Międzychód §1 pkt 2 lit. d otrzymuje 
brzmienie:

ｧd) związanych z prowadzeniem dziaEalno[ci go-
spodarczej w zakresie udzielania [wiadczeG zdro-
wotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych 
[wiadczeG 4,27 zE od 1 m2 powierzchni urytkowejｦ.

§2. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzo-
wi Międzychodu.

§3. UchwaEa wchodzi w rycie z dniem 1 stycznia 
2011 r., nie wcze[niej jednak nir po upEywie 14 dni 
od ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) mgr Zygmunt Mleczak  
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UCHWADA NR III/13/10 RADY GMINY SUCHY LAS

 z dnia 9 grudnia 2010 r.

zmieniająca UchwaEę Nr LIV/514/10 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 papdziernika 2010 r. w sprawie: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZEotniki, rejon ul. Azaliowej
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UCHWADA NR III/15/2010 RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU

 z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwaEy nr LXII/461/2010 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 papdziernika 2010 r. 
w sprawie podatku od nieruchomo[ci poEoronych na obszarze gminy Międzychód


