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UCHWAIA Nr XLVł869łŃ9 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

 

zmienia–ąca uchwaJę w s”rawie o”Jaty od ”osiadania ”sów 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 

ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃń rŁ Nr ń42, 
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) oraz art. 19 pkt 1 lit. f, 

pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o ”odat—ach i o”Jatach ―o—a―nych (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ6 rŁ 
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, 

poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, 

Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, 

Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463; z 2009 r. 

Nr 56, poz. 458) w związ—u z ”—t 4 ―it e 
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 ―i”ca 
2008 rŁ w s”rawie górnych granic stawe— —wotowych 
”odat—ów i o”Jat ―o—a―nych w 2ŃŃ9 rŁ (MŁPŁ Nr 59, 
”ozŁ 53ń) uchwa―a się, co nastę”u–e: 
 

§ ńŁ W uchwa―e Nr XVIIIł284łŃ7 Rady Miasta 
Krosna z dnia 3Ń ―isto”ada 2ŃŃ7 rŁ w s”rawie o”Jaty 
od ”osiadania ”sów (ŚzŁ UrzŁ Wo–Ł Pod—Ł Nr ńńŃ 
Czę`ć I, ”ozŁ 2742) zmienione– uchwaJą 
Nr XXXVI/641/08 Rady Miasta Krosna z dnia 

30 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 3, 

poz. ń5) ”o § 4 doda–e się § 4a w brzmieniu:  

 

§ 4aŁ ńŁ Od o”Jaty zwa―nia się ”osiadanie ”sów 
nabytych ze schronis— d―a zwierząt, ”rzytu―is— d―a 
zwierząt, ―ecznic d―a zwierząt, w ro—u nabycia ”sa 
oraz w ro—u nastę”nym, ”o o—azaniu do—umentu 
”otwierdza–ącego ado”c–ę ”saŁ 
 

2Ł Posiadacze ”sów są zobowiązani 
informować organ ”odat—owy o wsze―—ich zmianach 
ma–ących w”Jyw na ”owstanie ―ub wyga`nięcie 
obowiąz—u ”odat—owego w o”Jacie od ”osiadania 
”sów, w terminie ń4 dni od dnia ich zaistnieniaŁ 
 

§ 2Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi Miasta Krosna.  

 

§ 3Ł ńŁ UchwaJa ”od―ega ogJoszeniu 
w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Podkarpackiego.  

 

2Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie ń4 dni 
od dnia ogJoszeniaŁ  
 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 

StanisJaw SJy` 
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UCHWAIA Nr 4Ń7łXXXłŃ8 

RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów wytwórczo ｦ s—Jadowych ”oJowonych ”rzy ulicy Techniczne– w Lubaczowie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 

z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń i artŁ 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) 
po stwierdzeniu zgodno`ci z usta―eniami Studium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego miasta Lubaczowa, uchwalonego 

uchwaJą Nr ńŃ3łXXIXłŃń z dnia 28 wrze`nia 2ŃŃń rŁ 
Rada Mie–s—a w Lubaczowie uchwa―a co nastę”u–e: 
 

§ ńŁ ńŁ Uchwa―a się zmianę mie–scowego ”―anu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 
wytwórczo ｦ s—Jadowych ”oJowonych ”rzy u―icy 
Techniczne– w Lubaczowie, uchwa―onego uchwaJą 
Nr 379/XLV/06 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 

3Ń czerwca 2ŃŃ6 rŁ ogJoszonego w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ackiego Nr 160, 
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z dnia 30 grudnia 2006 r., poz. 2749, zwanego dalej 

planem. 

 

2Ł źaJączni—iem do ninie–sze– uchwaJy –est 
rysunek zmiany planu wykonany na kopii rysunku 

”―anu obowiązu–ącego, w s—a―i ń:ńŃŃŃ, stanowiący 
integra―ną czę`ć uchwaJyŁ 
 

§ 2Ł źmiana ”―anu obejmuje obszar 

o ”owierzchni o—oJo 4,94 ha, ”oJowony ”rzy u―icy 
Technicznej i dotyczy tekstu planu i rysunku planu, 

w zakresie oznaczonym w legendzie zmiany planu. 

 

§ 3Ł W uchwa―e, o —tóre– mowa w § ń ustŁ ń 
w”rowadza się zmiany: 
 

ń) w § 5 uchy―a się tre`ć a—a”itu wstę”nego 
obe–mu–ącego 8 wierszy, —tóre otrzymu–ą brzmienie: 
Teren o ”owierzchni o—oJo 4,94 ha oznaczony UłHłP 
”rzeznacza się ”od usJugi, hande― oraz ”rzemysJŁ 
Istnie–ącą zabudowę, uzbro–enie terenu 
i zagos”odarowanie ”ozostawia się z mow―iwo`cią 
adaptacji do ustalonego przeznaczenia. 

W zagos”odarowaniu i zabudowie terenu na―ewy 
uwzg―ędnić nastę”u–ące warun—i: 
 

§ 4Ł W § 32 doda–e się zdanie w brzmieniu: Ś―a 
terenu oznaczonego symbo―em UłHłP usta―a się 
staw—ę 5%Ł 
 

§ 5Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 

 

§ 6Ł Nadzór nad wy—onaniem uchwaJy 
”owierza się Komis–i Budwetowo - Gospodarczej Rady 

Miejskiej w Lubaczowie. 

 

§ 7Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Podkarpackiego. 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

RADY MIEJSKIEJ 

 

ździsJaw Cioch 
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