
Dziennik Urzędowy 
Województwa Podlaskiego Nr 288 – 25997 – Poz. 3695,3696
 

§ 30. Złagodzenie problemu zapewnienia lokali zamiennych pod rozbiórki i inne niezbędne cele 
takie jak przekwaterowania osób w związku z ujawnieniem zagrożeń technicznych w budynkach, 
klęski żywiołowej, itp. może nastąpić po wybudowaniu w 2015 roku budynku komunalnego. 
Przewiduje się, że nastąpi wówczas wydzielenie w ramach zasobu mieszkaniowego 1 - 2 lokali 
zamiennych o charakterze rotacyjnym. 

§ 31. Sprzedaż lokali, o których mowa w § 11 „Programu…” w zakresie poprawy oraz 
racjonalizacji gospodarki zasobem mieszkaniowym, skutkować będzie obniżeniem kosztów 
utrzymania zasobu. 
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UCHWAŁA NR LX/793/10 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU 

z dnia 25 października 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku  

(rej. ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej) 

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 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 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i 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 i Nr 223 poz. 1458 oraz 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; Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 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 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130 poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474; Nr 106, poz. 675; Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Białegostoku” uchwalonym uchwałą Nr XX/256/99 Rady Miejskiej 
Białegostoku z dnia 29 listopada 1999 r., zmienionym uchwałami: Nr X/82/03 z dnia 30 czerwca  
2003 r., Nr XLIV/502/05 z dnia 27 czerwca 2005 r., Nr XLV/520/05 z dnia 25 lipca 2005 r.,  
Nr XXVIII/317/08 z dnia 26 maja 2008 r. oraz Nr XXXI/373/08 z dnia 8 września 2008 r., w uchwale  
Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części osiedla Starosielce w Białymstoku (rej. ulic  
Al. Niepodległości i Wrocławskiej) Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 181 poz. 1796) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.1MW,U przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z usługami wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami 
i zielenią. 

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1:  

1) dopuszcza się pozostawienie istniejących obiektów, kolidujących z ustaleniami planu, 
w dotychczasowym użytkowaniu z możliwością przebudowy i remontu,  

2) w strefie ochronnej od terenów zamkniętych, oznaczonej odpowiednio na rysunku planu  
(z uwzględnieniem przepisów obowiązujących): 
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a) budynki i budowle należy sytuować w odległości minimum 10 m od granicy obszaru 
kolejowego, lecz nie mniej niż 20 m od osi skrajnego toru kolejowego,  

b) drzewa i krzewy należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego 
toru kolejowego,  

c) roboty ziemne należy wykonywać w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru 
kolejowego,  

d) dopuszcza się stosowanie innych odległości niż wymienione w lit. a, b i c, jeżeli 
obowiązujące przepisy dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania w sąsiedztwie linii 
kolejowej będą stanowiły inaczej lub zostanie uzyskane odpowiednie odstępstwo od tych 
przepisów;  

3) wysokość zabudowy:  

a) w pasie o szerokości 25 m od linii rozgraniczającej ulicy ks. J. Popiełuszki - od dwóch do 
pięciu kondygnacji nadziemnych,  

b) w pozostałej części terenu - do pięciu kondygnacji;  

4) należy projektować budynki zwieńczone dachem płaskim lub dachem wysokim 
symetrycznym o kącie nachylenia połaci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy lukarn, wejść 
do budynku, tarasów i wiat, z zastrzeżeniem pkt 5);  

5) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza się zastosowanie 
zbliżonego kąta nachylenia połaci dachowych lub takiego samego jak w istniejącym obiekcie;  

6) maksymalny poziom posadowienia parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;  

7) dopuszcza się lokalizację usług w formie wbudowanej w parterach budynków 
mieszkalnych, dobudowanej, stanowiącej jedną bryłę z częścią mieszkalną lub jako 
samodzielny budynek wolno stojący;  

8) w pasie o szerokości do 30 m od linii rozgraniczającej ul. Ks. J. Popiełuszki należy 
projektować obiekty usługowe o minimalnej powierzchni zabudowy – 150 m2 ;  

9) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej:  

a) do 30 % jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego,  

b) do 50 % jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej;  

10) pozostałą część działek należy przeznaczyć pod zieleń urządzoną, wejścia i dojazdy do 
budynków, miejsca postojowe, obiekty małej architektury;  

11) ustala się powierzchnię terenu biologicznie czynnego w zabudowie:  

a) mieszkaniowej – minimum 30 %,  

b) mieszkaniowo-usługowej i usługowej – minimum 25 %;  

12) obsługa komunikacyjna - projektowaną ulicą dojazdową od istniejącej ul. A. Boboli, 
oznaczoną w planie symbolem KD-12D oraz projektowanym dublerem istniejącej ulicy  
ks. J. Popiełuszki;  

13) miejsca postojowe wg wskaźników zawartych w § 49 pkt 6, w granicach własnej 
nieruchomości;  

14) każda nieruchomość przewidziana do wydzielenia geodezyjnego mogąca funkcjonować 
w ramach jednej wspólnoty mieszkaniowej, powinna zawierać pełny program urządzeń 
towarzyszących zabudowie (np. dojazdy, parkingi, place zabaw i inne);  

15) zapisów pkt 14 nie stosuje się przy wydzielaniu działek pod stacje trafo.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się:  

1)  realizacji usług pogrzebowych oraz wyrobu pomników, nagrobków i trumien;  
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2) realizacji warsztatów mechanicznych, stolarskich, ślusarskich oraz komisów 
samochodowych;  

3) realizacji hurtowni, magazynów i zakładów wyrobu materiałów budowlanych;  

4) realizacji obiektów tymczasowych;  

5) dokonywania podziałów działek w celu wydzielenia garaży;  

6) ogrodzeń terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz wykonanych 
z prefabrykowanych przęseł żelbetowych i betonowych.”; 

2) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1.4UO i 1.5UO przeznacza się pod 
zabudowę usługową z zakresu oświaty, zdrowia, opieki społecznej i socjalnej wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami i zielenią”; 

3) § 8 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„postulowane linie rozgraniczające tereny: 1.4UO i 1.7MN oraz 1.5UO i 1.6MN mogą ulec 
korekcie (przesunięciu) w celu powiększenia terenów oznaczonych w planie symbolami 1.4UO 
o działki nr geodezyjny: 1017/3, 1018, 1019 i 1.5UO o działki nr geodezyjny: 1013/2, 1015/3, 
1015/4, pod warunkiem, że nowo powstałe obszary będą stanowiły samodzielne tereny 
inwestycyjne;”; 

4) § 8 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„zasady zabudowy i zagospodarowania terenu działek przyłączonych do obszarów usług 
oświaty – odpowiednio tak jak dla terenów usług oświaty oznaczonych w planie symbolami: 
1.4UO i 1.5UO;”; 

5) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Na terenie oznaczonym w planie symbolem 1.4UO znajdują się następujące zabytki 
(oznaczone graficznie na rysunku planu) o nr ewidencyjnych budynków 556 i 486  
z ok. 1890 roku chronione na podstawie niniejszych ustaleń planu.”; 

6) § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„Zasady postępowania z obiektami, o których mowa w ust. 3 oraz w ich otoczeniu zawierają 
ustalenia zawarte w rozdziale 4;”; 

7) § 9 ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„postulowane linie rozgraniczające tereny: 1.4UO i 1.6MN oraz 1.5UO i 1.7MN mogą ulec 
korekcie (przesunięciu) w celu powiększenia terenów oznaczonych w planie symbolami 1.4UO 
i 1.5UO pod warunkiem, że nowo powstałe obszary będą stanowiły samodzielne tereny 
inwestycyjne;”; 

8) § 9 ust. 2 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„zasady zabudowy i zagospodarowania terenu działek przyłączonych do obszarów usług 
oświaty – odpowiednio tak jak dla terenów usług oświaty oznaczonych w planie symbolami: 
1.4UO i 1.5UO;”; 

9) §10 ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„dopuszcza się wprowadzenie ruchu kołowego oraz przeprowadzenie infrastruktury 
technicznej w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania terenu, o którym mowa 
w ust. 1, oraz obiektów zlokalizowanych na sąsiednich terenach oznaczonych w planie 
symbolami 1.4 UO i 1.8MN.”; 

10) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.11ZP,US przeznacza się pod funkcję 
sportowo-rekreacyjną wraz z usługami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zieleń miejską 
typu parkowego.  
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2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenu, o którym mowa 
w ust.1:  

1) w strefie ochronnej od terenów zamkniętych, oznaczonej odpowiednio na rysunku planu  
(z uwzględnieniem przepisów obowiązujących):  

a) budynki i budowle należy sytuować w odległości minimum 10 m od granicy obszaru 
kolejowego, lecz nie mniej niż 20 m od osi skrajnego toru kolejowego,  

b) drzewa i krzewy należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego 
toru kolejowego,  

c) roboty ziemne należy wykonywać w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru 
kolejowego,  

d) dopuszcza się stosowanie innych odległości niż wymienione w lit. a, b i c, jeżeli 
obowiązujące przepisy dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania w sąsiedztwie linii 
kolejowej będą stanowiły inaczej lub zostanie uzyskane odpowiednie odstępstwo od tych 
przepisów;  

2) dopuszcza się pozostawienie istniejącego obiektu z możliwością rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy, odbudowy i remontu;  

3) teren należy zagospodarować w sposób umożliwiający stworzenie przestrzeni 
ogólnodostępnej, będącej miejscem rekreacji oraz wypoczynku czynnego;  

4) należy lokalizować urządzenia sportowe typu: boiska, korty tenisowe, tory rowerowe 
i inne;  

5) minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego - 70% powierzchni terenu;  

6) dopuszcza się lokalizację ogródków letnich (małej gastronomii), zadaszeń i obiektów 
małej architektury;  

7) maksymalna wysokość zabudowy - do dwóch kondygnacji nadziemnych;  

8) należy projektować budynki zwieńczone dachem płaskim lub dachem wysokim 
symetrycznym o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy 
lukarn, wejść do budynku, tarasów i wiat, z zastrzeżeniem pkt 9);  

9) przy rozbudowie przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza się zastosowanie 
zbliżonego kąta nachylenia połaci dachowych lub takiego samego jak w istniejącym obiekcie;  

10) zaleca się stosowanie nasadzeń zieleni /krzewy i drzewa iglaste i liściaste z wyjątkiem 
topoli/ oraz nawierzchnię trawiastą;  

11) dopuszcza się realizację ciągów infrastruktury technicznej;  

12) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od ul. Szkolnej;  

13) miejsca postojowe wg wskaźników zawartych w § 49 pkt 6. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się lokalizacji od strony ul. Szkolnej ogrodzeń 
wykonanych z prefabrykowanych przęseł żelbetowych i betonowych.”; 

11) § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5.7M,U i 5.8M,U przeznacza się pod 
zabudowę mieszkaniową i usługową wraz z urządzeniami towarzyszącymi, parkingami 
i zielenią.”; 

12) § 29 otrzymuje brzmienie: 

„1. Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 5.9U,MN i 5.10U,MN przeznacza się pod 
zabudowę usługową i mieszkaniową jednorodzinną wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
parkingami i zielenią.  

2. Ustala się następujące zasady zabudowy i zagospodarowania terenów, o których mowa 
w ust. 1:  
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1) w strefie ochronnej od terenów zamkniętych, oznaczonej odpowiednio na rysunku planu, 
(z uwzględnieniem przepisów obowiązujących):  

a) budynki i budowle należy sytuować w odległości minimum 10 m od granicy obszaru 
kolejowego, lecz nie mniej niż 20 m od osi skrajnego toru kolejowego,  

b) drzewa i krzewy należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż 15 m od osi skrajnego 
toru kolejowego,  

c) roboty ziemne należy wykonywać w odległości nie mniejszej niż 4 m od granicy obszaru 
kolejowego,  

d) dopuszcza się stosowanie innych odległości niż wymienione w lit. a, b i c, jeżeli 
obowiązujące przepisy dotyczące zasad zabudowy i zagospodarowania w sąsiedztwie linii 
kolejowej będą stanowiły inaczej lub zostanie uzyskane odpowiednie odstępstwo od tych 
przepisów;  

2) dopuszcza się pozostawienie istniejących obiektów w dotychczasowym użytkowaniu 
z możliwością odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i remontu przy 
uwzględnieniu przepisów szczególnych, w tym określonych w pkt 1;  

3) maksymalna wysokość projektowanej zabudowy - do trzech kondygnacji nadziemnych;  

4) należy projektować budynki zwieńczone dachem wysokim symetrycznym o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych od 30° do 45° (nie dotyczy lukarn, wejść do budynku, 
tarasów i wiat), z zastrzeżeniem pkt 5;  

5) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie budynków dopuszcza się zastosowanie 
zbliżonego kąta nachylenia połaci dachowych lub takiego samego jak w istniejącym obiekcie;  

6) maksymalny poziom parterów budynków – 100 cm ponad poziom terenu;  

7) maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy na działce budowlanej:  

a) do 40 % jej powierzchni – w przypadku budynku mieszkalnego,  

b) do 50 % jej powierzchni – w przypadku zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej;  

8) pozostałą część działki należy przeznaczyć pod zieleń urządzoną, obiekty małej architektury 
oraz miejsca postojowe;  

9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego w zabudowie:  

a) mieszkaniowej – minimum 40 %,  

b) mieszkaniowo-usługowej i usługowej – minimum 25 %;  

10) obsługę komunikacyjną należy zapewnić od ul. Szkolnej;  

11) miejsca postojowe, w ilości określonej w § 49 pkt 6, należy lokalizować wyłącznie 
w granicach poszczególnych działek budowlanych.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zakazuje się realizacji:  

1) usług pogrzebowych, wyrobu pomników, nagrobków, trumien;  

2) warsztatów mechanicznych, stolarskich, ślusarskich oraz zakładów wyrobu materiałów 
budowlanych;  

3) hurtowni, magazynów i komisów samochodowych;  

4) ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych przęseł żelbetowych i betonowych.”; 

13) § 33 otrzymuje brzmienie: 

„W ramach ochrony lokalnych wartości przyrodniczych i krajobrazowych na terenie 
oznaczonym na rysunku planu 1.11ZP,US zaleca się zachowanie istniejących drzew, do 
wkomponowania w układ przestrzenny terenów zieleni miejskiej i towarzyszącej zabudowie 
wg zasad określonych w ustaleniach szczegółowych.”; 
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14) § 34 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„urządzenie terenów zieleni oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.11ZP,US, jako miejsc 
wypoczynku codziennego mieszkańców i urządzeń sportowych.”; 

15) § 40 otrzymuje brzmienie: 

„Ustalenia dla terenu 1.11ZP,US:  

1) w zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić istniejący drzewostan;  

2) teren przeznacza się do urządzenia zieleni dostosowanej do funkcji rekreacyjno-
wypoczynkowej dla mieszkańców osiedla.”; 

16) § 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu dla poszczególnych terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1MW,U, 1.5UO, 1,6MN, 1.7MN, 1.8MN, 1.9MN, 
1.12M,U, 1.13M,U, 1.14U 2.1MN,U, 2.2MN, 2.3MN, 2.4MN, 2.5MN, 2.6MN, 3.1MW,U, 3.2MN, 
3.3MN, 3.4MN, 3.5MN, 3.7MN,U, 3.8MN,U, 4.1MW,U, 4.2MN,U, 4.3MN,U, 4.4MW,U, 4.5MW,U, 
4.6MW,U, 4.7MW,U, 4.8U, 5.2MN,U, 5.3MN, 5.4MN, 5.5M, 5.6M, 5.7M,U, 5.8M,U, 5.9U,MN, 
5.10U,MN, 5.11MN, 5.12MN, 5.13MW,U, 5.14MW,U, 5.15MW,U – z wyłączeniem terenów 
należących do Gminy Białystok - w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent).”. 

§ 2. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 
2008 r. stanowiący rysunek planu, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
uchwały stanowiącym rysunek planu uwzględniajacy zmiany wynikające z niniejszej uchwały. 

2. Sposób rozpatrzenia uwag do zmiany uchwały stanowi załącznik Nr 2. 

3. Zmiana uchwały nie wpływa na sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należącej do zadań własnych gminy, określony w załączniku Nr 3 do uchwały  
Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 
Włodzimierz Leszek Kusak
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr LX/793/10 

Rady Miejskiej Białegostoku 

z dnia 25 października 2010 r. 

Sposób rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany uchwały Nr XXIX/330/08 Rady Miejskiej 
Białegostoku z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części osiedla Starosielce w Białymstoku (rejon ulic Al. Niepodległości i Wrocławskiej). 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) stwierdza się, że do projektu zmiany uchwały nie 
wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). 
3696 
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UCHWAŁA NR LIX/762/10 RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH 

z dnia 29 października 2010 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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; z 2010 r. Nr 28,  
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, 
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; 
z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620) i art. 6 ust. 9 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; 
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 
poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620) Rada Miejska 
w Łapach uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się wzór Informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (IN-1) 
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1) stanowiący załącznik  
Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Określa się wzór Deklaracji na podatek rolny (DR-1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej 
uchwały.  

§ 4. Określa się wzór Deklaracji na podatek leśny (DL-1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej 
uchwały.  

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/16/02 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie: 
określenia wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2011 r.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Zdzisław Penza 


