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UCHWAIA NR IVł35ł2Ńńń 

 RAŚY GMINY TRYKCźA 

 z dnia 22 lutego 2011 r. 

  
zmienia–ąca uchwaJę w s”rawie w”rowadzenia zwolnieL 

w ”odat—u od nieruchomo`ci na terenie gminy TryLcza 
 

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

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z ”óunŁzmŁ) oraz artŁ7 ustŁ3 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i o”Jatach lokalnych 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 

z ”óunŁzmŁ) 

Rada Gminy TryLcza uchwala co nastę”u–e:  

§ 1. W uchwale NrŁIł5ł06 Rady Gminy TryLcza 
z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia 

zwolnieL w ”odatku od nieruchomo`ci na terenie 

Gminy TryLcza w”rowadza się zmianę w § 1 dodając 

ust. 6 w brzmieniu : ｭ § 1Ł 6 grunty zajęte ”od 
cmentarze ｬ 

§ 2. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy TryLczaŁ 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RAŚY GMINY TRYKCźA 

 

StanisJaw Konieczny 
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UCHWAIA NR IIł7ł2ŃńŃ 

 RADY GMINY ZARZECZE 

 z dnia 28 grudnia 2010 r. 

  
w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭNr ńłŃ7ｬ w Zarzeczu 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óunŁ 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 

z ”óunŁ zmŁ) oraz UchwaJy Nr XXXł238ł2010 Rady 
Gminy Zarzecze z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie 

”rzystą”ienia do s”orządzenia zmiany miejscowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego ｭNr 1ł07ｬ 
w Zarzeczu, po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy Zarzecze Rada Gminy Zarzecze 

uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego 

UchwaJą Rady Gminy Zarzecze Nr XIX/138/08 z dnia 

18 wrze`nia 2008 rŁ (Śziennik Urzędowy 
Województwa Podkar”ackiego Nr 83, ”ozŁ 1928  
z 24 ”audziernika 2008 roku) w sprawie chwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Nr 1/07" w Zarzeczu. 

§ 2. 1) W Uchwale, o której mowa  
w § 1 w”rowadza się nastę”ujące zmiany: 

- § 14 w dotychczasowym brzmieniu:  

ｭ§ 14Ł W związku z uchwaleniem planu ustala 

się stawkę sJuwącą naliczeniu o”Jaty z tytuJu 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w wysoko`ci: 
1) 20% dla terenów oznaczonych w planie 

symbolem U, MNŁ 2) 2% dla ”ozostaJych 
terenówŁ ｬ 

- otrzymuje brzmienie: ｭ§ 14Ł W związku 
z uchwaleniem ”lanu ustala się stawkę sJuwącą 
naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w wysoko`ci: 1) 5 % dla 

terenów oznaczonych w planie symbolem  

U, MN. 2) 2 % dla ”ozostaJych terenówŁ ｬ 

2) PozostaJe ustalenia czę`ci tekstowej oraz 
czę`ć graficzna uchwaJy o której mowa w § 1 nie 

ulegają zmianieŁ 

§ 3. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy Zarzecze. 

§ 4. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

RADY GMINY 

 

Izydor Pieniąwe— 
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