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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Zro-
dzie Wielkopolskiej UchwaEy Nr XXXII/536/2009 z 
dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu poEoronego we wsi Topola, 
Rada Miejska w Zrodzie Wielkopolskiej uchwala co 
następuje: 

§1. 1. Po stwierdzeniu zgodno[ci ze Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Zroda Wielkopolska, zatwierdzo-
nego UchwaEą Nr XXVI/374/2002 z dnia 20 lutego 
2002 r., zmienionego UchwaEami Nr: III/21/2006 z 
dnia 28 grudnia 2006 r., Nr XV/2009/2008 z dnia 
24 stycznia 2008 r. oraz Nr XLIII/700/2010 z dnia 
24 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Zrodzie Wiel-
kopolskiej, uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu poEoronego we wsi 
Topola, zwany dalej ｧplanemｦ.

2. Integralne czę[ci uchwaEy stanowią:
1) rysunek planu w skali 1:1000 zatytuEowany: 

ｧTopola ｠ gmina Zroda Wlkp. ｠ miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennegoｦ, stanowiący za-
Eącznik nr 1 do niniejszej uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu, stanowiące za-
Eącznik nr 2 do niniejszej uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej o sposobie reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania, stanowiące zaEącznik nr 3 
do niniejszej uchwaEy.

§2. 1. Plan obejmuje teren o powierzchni ok. 3,5 
ha, poEorony we wsi Topola (gmina Zroda Wielko-
polska) ｠ czę[ci dziaEek oznaczonych nr ewid.: 3/7, 
11/27 i 3/8, w niewielkiej odlegEo[ci od drogi po-
wiatowej nr 2410P, graniczący od póEnocnego-za-
chodu z terenem, na którym znajduje się budynek 
wielorodzinny, od poEudniowego-zachodu z terena-
mi rolnymi, od poEudniowego-wschodu ｠ z drogą 
gospodarczą, od póEnocnego-wschodu ｠ ze wsią 
Topola.

2. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenie terenów:

1) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-
gazynów, oznaczone symbolami P1 i P2.

3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ustaleniami obowiązującymi:

1) granica obszaru objętego opracowaniem;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 

urytkowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§3. W zakresie zasad ochrony i ksztaEtowania Eadu 
przestrzennego ustala się:

1) usytuowanie budynków powinno być podpo-
rządkowane okre[lonym planem liniom zabudowy;

2) nalery zachować szczególną dbaEo[ć o zago-
spodarowanie obrzery dziaEek zielenią.

§4. W zakresie zasad ochrony [rodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala się:

1) zakaz odprowadzania [cieków do wód lub do 
ziemi;

2) prowadzenie segregacji odpadów w miejscu ich 
powstawania i gromadzenia oraz zagospodarowanie 
ich zgodnie z regulaminem utrzymania czysto[ci i 
porządku w gminie, dostosowanym do planu gospo-
darki odpadami oraz przepisami odrębnymi w tym 
zakresie;

3) obowiązek utrzymania drornej melioracji szcze-
góEowej (w uzgodnieniu z administratorem tych 
urządzeG) po zakoGczeniu prac budowlanych;

4) obowiązek wykorzystania nadmiaru mas ziem-
nych pozyskanych podczas procesów budowlanych 
w granicach planu, dla uksztaEtowania terenów 
zieleni na obszarze objętym planem, lub usuwanie 
ich na miejsce wskazane przez odpowiednie sEurby 
miejskie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§5. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej 
ustala się:

1) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kul-
turowego, wprowadza się obowiązek prowadzenia 
badaG archeologicznych podczas realizacji inwesty-
cji związanych z zabudowaniem i zagospodarowa-
niem terenu; inwestor powinien uzyskać pozwolenie 
na badania archeologiczne przed otrzymaniem po-
zwolenia na budowę;

2) ochronie konserwatorskiej podlegają istniejące 
zabudowania folwarczne, które są ujęte w ewiden-
cji konserwatorskiej; lokalizacja nowych obiektów 
musi w sposób harmonijny komponować się z ist-
niejącą zabudową oraz zostać uzgodniona z Wielko-
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polskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

§6. W zakresie wymagaG wynikających z potrzeb 
ksztaEtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) ogrodzenia od strony drogi publicznej ｠ wyEącz-
nie arurowe; dopuszcza się ogrodzenia z prefabry-
katów betonowych;

2) zakaz stosowania reklam wolnostojących wiel-
koformatowych (o powierzchni powyrej 12 m2).

§7. 1. Dla terenu obiektów produkcyjnych, skEa-
dów i magazynów, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem P1, w zakresie parametrów i wskapni-
ków ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu ustala się:

1) dopuszcza się prowadzenie dziaEalno[ci, której 
uciąrliwo[ć na granicy z terenem mieszkaniowym 
nie przekroczy norm wymaganych przepisami pra-
wa;

2) dopuszcza się adaptację, rozbudowę przy za-
chowaniu parametrów opisanych w pkt 3 lub wy-
burzenie istniejących budynków;

3) charakter nowych obiektów:
a) produkcyjnych, magazynowych ｠ maksymalna 

wysoko[ć od poziomu terenu do okapu ｠ 9,0 m; 
dach dwuspadowy o nachyleniu do 45°;

b) socjalno-administracyjnych ｠ maksymalna wy-
soko[ć od poziomu terenu do okapu ｠ 9,0 m (mak-
symalnie 3 kondygnacje nadziemne); dach wielo-
spadowy o nachyleniu do 45°;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki ｠ 
35%;

5) obowiązek zagospodarowania minimum 25% 
powierzchni dziaEki jako biologicznie czynnej, zago-
spodarowanej w formie pasa zieleni zimozielonej o 
szeroko[ci do 10,0 m wzdEur granic dziaEki (z wy-
Eączeniem póEnocno-zachodniej granicy) oraz w for-
mie trawników;

6) nieprzekraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci 
10,0 m od granic dziaEki, z wyEączeniem póEnocno-
zachodniej czę[ci dziaEki, dla której obowiązuje nie-
przekraczalna linia zabudowy nie mniejsza nir 10,0 
m i zgodna z rysunkiem planu;

7) dojazd drogą gospodarczą z drogi powiatowej 
nr 2410P, przechodzącej przez wie[ Topola;

8) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingo-
wych na terenie zakEadu przy wskapniku: minimum 
1 miejsce postojowe na 20 osób zatrudnionych.

2. Dla terenu obiektów produkcyjnych, skEadów 
i magazynów, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem P2, w zakresie parametrów i wskapników 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala się:

1) dopuszcza się produkcję materiaEów budowla-
nych z węzEem betoniarskim; w przypadku odstąpie-
nia od realizacji betoniarni dopuszcza się prowadze-
nie dziaEalno[ci jak w ust. 1;

2) dopuszcza się wyburzenie istniejących budyn-
ków;

3) charakter nowych obiektów:

a) produkcyjnych i magazynowych ｠ maksymalna 
wysoko[ć od poziomu terenu do okapu ｠ 8,0 m, 
dach dwuspadowy o nachyleniu do 30°;

b) socjalno-biurowo-mieszkalny ｠ maksymalna 
wysoko[ć od poziomu terenu do okapu ｠ 7,0 m; 
dach wielospadowy o nachyleniu do 45° lub pEaski 
o nachyleniu do 18º,

c) silosów na cement ｠ maksymalna wysoko[ć od 
poziomu terenu ｠ 12 m;

4) maksymalna powierzchnia zabudowy dziaEki ｠ 
35%;

5) obowiązek zagospodarowania minimum 20% 
powierzchni dziaEki jako biologicznie czynnej, zago-
spodarowanej w formie pasa zieleni zimozielonej o 
szeroko[ci do 10 m wzdEur póEnocno-zachodniej, 
póEnocno-wschodniej oraz poEudniowo-zachodniej 
granicy dziaEki;

6) nieprzekraczalną linię zabudowy w odlegEo[ci 
10,0 m od granic dziaEki;

7) dojazd drogą gospodarczą od strony poEudnio-
wo-wschodniej granicy dziaEki z drogi powiatowej nr 
2410P, przechodzącej przez wie[ Topola;

8) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingo-
wych na terenie zakEadu przy wskapniku: minimum 
1 miejsce postojowe na 20 osób zatrudnionych.

§8. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 
niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych, nie podejmuje się usta-
leG.

§9. W zakresie szczegóEowych zasad i warunków 
scalania i podziaEu nieruchomo[ci objętych planem 
miejscowym nie podejmuje się ustaleG.

§10. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeG w ich uryt-
kowaniu ustala się:

1) zakaz zmiany uksztaEtowania terenu;
2) lokalizacja obiektów i urządzeG emitujących 

haEas na terenie dziaEki musi zapewnić na granicy 
terenu zakEadu dopuszczalny równowarny poziom 
natęrenia haEasu w porze nocnej i dziennej, jaki jest 
wymagany dla przeznaczenia terenu sąsiadującego 
z terenem P1 i P2.

§11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji oraz systemów in-
frastruktury technicznej ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę ｠ do istniejącego wodo-
ciągu wiejskiego, poprzez rozbudowę sieci wodo-
ciągowej;

2) odprowadzanie [cieków bytowych i komunal-
nych ｠ do istniejącej kanalizacji sanitarnej poprzez 
rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej;

3) odprowadzenie [cieków w postaci wód opado-
wych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, 
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tj. dróg, placów, parkingów ｠ systemem projekto-
wanej szczelnej kanalizacji deszczowej do zbiornika 
z odstojnikiem, skąd po podczyszczeniu, rozsączana 
będzie na tereny biologicznie czynne;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną ｠ z istnieją-
cej na terenie wsi Topola stacji transformatorowej; 
dopuszcza się budowę nowej stacji transformato-
rowej na terenie P2, w uzgodnieniu z operatorem 
sieci;

5) dopuszcza się budowę i przeprowadzenie infra-
struktury związanej z doprowadzeniem gazu ziem-
nego do przedmiotowych terenów, w uzgodnieniu 
z operatorami i wEa[cicielami obiektów i sieci gazo-
wych;

6) dopuszcza się lokalizację i budowę innych urzą-
dzeG i obiektów związanych z infrastrukturą tech-
niczną nie kolidujących z przeznaczeniem terenu, w 
uzgodnieniu z operatorami sieci;

7) stosowanie do celów grzewczych i technolo-
gicznych paliwa charakteryzującego się najnirszymi 
wskapnikami emisyjnymi, takiego jak: paliwa gazo-
we, pEynne, staEe oraz alternatywne pródEa energii;

8) obsEuga komunikacyjna terenu ｠ jak w §7.

§12. W zakresie sposobów i terminów tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i urytkowania 
terenów ustala się:

- do czasu realizacji inwestycji grunty rolne pozo-
stają w dotychczasowym urytkowaniu.

§13. Ustala się jednorazową opEatę od wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci dla obiektów produkcyj-
nych, skEadów i magazynów ｠ 10 %.

§14. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
strzowi Miasta Zroda Wielkopolska.

§15. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Zrodzie Wielkopolskiej 

(-)Tomasz Pawlicki



Poz. 5166
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 267 ｠ 28510 ｠Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 267  – 33 –  Poz. 5165  
  Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/737/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 października 2010 r.   

    



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 267 ｠ 28511 ｠ Poz. 5166

Przedmiotowy projekt planu zostaE wyEorony do 
publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaEywa-
nia na [rodowisko, w terminie od 2 sierpnia 2010 
r. do 24 sierpnia 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiana-
mi).

W ustawowo wyznaczonym terminie po zakoG-
czeniu wyEorenia (tj. do 7 wrze[nia 2010 r.) nie 

wpEynęEa radna uwaga dotycząca przedmiotowego 
planu miejscowego.

W związku z powyrszym Rada Miejska w Zrodzie 
Wielkopolskiej nie podejmuje rozstrzygnięcia o spo-
sobie rozpatrzenia uwag wniesionych o przedmioto-
wego projektu planu, o którym mowa w art. 20 ust. 
1 wyrej cyt. ustawy. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Rada 
Miejska w Zrodzie Wielkopolskiej rozstrzyga, co na-
stępuje:

§1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej.

1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej 
prowadzić będą wEa[ciwe przedsiębiorstwa, w kom-
petencji których lery rozwój sieci: wodociągowej i 
kanalizacji sanitarnej, energetycznej, gazociągowej 
i cieplnej, zgodnie z miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego oraz na podstawie prze-
pisów odrębnych. Zadania w zakresie gospodarki 
odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego, Planem 
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów 
odrębnych.

2. Podstawą przyjęcia do realizacji zadaG okre[lo-
nych w miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
stanowić będą zapisy Strategii Rozwoju Gminy Zro-
da Wielkopolska.

3. Okre[lenie terminów przystąpienia i zakoGcze-
nia realizacji tych zadaG ustalone będzie wedEug kry-
teriów i zasad przyjętych w Strategii Rozwoju Gmi-
ny Zroda Wielkopolska.

4. Inwestycje realizowane mogą być etapowo w 
zalerno[ci od wielko[ci [rodków przeznaczonych na 
inwestycje.

§2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej okre[lonych w planie.

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się po-
przez:

1) wydatki z budretu gminy,
2) wspóEfinansowanie [rodkami zewnętrznymi, 

poprzez budret gminy ｠ w ramach m.in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i poryczek z funduszy celowych,
d) kredytów i poryczek bankowych,
e) innych [rodków zewnętrznych,
3) udziaE inwestorów w finansowaniu w ramach 

porozumieG o charakterze cywilno-prawnym, a tak-
re wEa[cicieli nieruchomo[ci.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XLVI/737/2010

Rady Miejskiej w Zrodzie Wielkopolskiej
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZRODZIE WIELKOPOLSKIEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 
UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNE-
GO PT.: ｧTOPOLA ｠ GMINA ZRODA WLKP. ｠ MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN-

NEGOｦ

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr XLVI/737/2010

Rady Miejskiej w Zrodzie Wielkopolskiej
z dnia 28 papdziernika 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W ZRODZIE WIELKOPOLSKIEJ O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISA-
NYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW PODOqONYCH 

WE WSI TOPOLA (GMINA ZRODA WIELKOPOLSKA) INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA
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Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240 z pópn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
pópn. zm.), Rada Miejska w Zrodzie Wielkopolskiej 
uchwala, co następuje: 

§1. UchwaEa okre[la szczegóEowe zasady, sposób 
i tryb umarzania, odraczania terminu zapEaty oraz 
rozkEadania na raty nalerno[ci pienięrnych o charak-
terze cywilnoprawnym zwanych dalej nalerno[ciami 
pienięrnymi, przypadających gminie Zroda Wielko-
polska oraz jej jednostkom podlegEym, warunki do-
puszczalno[ci pomocy publicznej w przypadkach, w 
których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz 
organy lub osoby uprawnione do udzielania ulg.

§2. 1. Nalerno[ci pienięrne, mogą zostać umo-
rzone w caEo[ci lub czę[ci w przypadkach uzasad-
nionych warnym interesem dEurnika lub interesem 
publicznym.

2. Umorzenie nalerno[ci pienięrnej, za którą od-
powiada więcej nir jeden dEurnik, more nastąpić, 
gdy okoliczno[ci uzasadniające umorzenie zachodzą 
wobec wszystkich dEurników.

§3. 1. W przypadkach uzasadnionych warnym in-
teresem dEurnika lub interesem publicznym morna 
odroczyć termin zapEaty caEo[ci lub czę[ci nalerno-
[ci pienięrnych, a takre rozEoryć na raty pEatno[ć 
caEo[ci lub czę[ci tychre nalerno[ci.

2. Jereli dEurnik nie spEaci nalerno[ci pienięrnej w 
odroczonym terminie pEatno[ci - nalerno[ć pienięr-
na staje się natychmiast wymagalna wraz z odset-
kami za opópnienie nalernymi od pierwotnego termi-
nu wymagalno[ci.

3. Jereli dEurnik nie spEaci którejkolwiek z rat - nie-
spEacona nalerno[ć pienięrna staje się natychmiast 
wymagalna w caEo[ci wraz z odsetkami za opópnie-
nie nalernymi od pierwotnego terminu wymagalno-
[ci.

4. Okres odroczenia terminu pEatno[ci nie more 
być dEurszy nir 12 miesięcy.

5. Okres spEaty nalerno[ci pienięrnej rozEoronej na 
raty nie more być dEurszy nir 12 miesięcy. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach morna wyrazić 
zgodę na spEatę wierzytelno[ci rozEoronej na raty na 
okres nie dEurszy nir 36 miesięcy.

6. Od nalerno[ci pienięrnej, której termin pEatno-
[ci odroczono lub rozEorono na raty nie pobiera się 
odsetek za opópnienie za okres od wydania rozstrzy-
gnięcia do upEywu terminu zapEaty.

§4. 1. Do umarzania, odraczania terminu pEatno-
[ci lub rozkEadania na raty spEaty nalerno[ci pienięr-
nych uprawnieni są:

1) Burmistrz Miasta - w stosunku do nalerno[ci 
pienięrnych związanych z dziaEalno[cią Urzędu Miej-
skiego lub niezwiązanych z dziaEalno[cią radnej jed-
nostki organizacyjnej gminy Zroda Wielkopolska,

2) Kierownicy jednostek organizacyjnych - w 
stosunku do pozostaEych nalerno[ci pienięrnych 
związanych z dziaEalno[cią danej jednostki organi-
zacyjnej, z tym, re na umorzenie, odroczenie termi-
nu pEatno[ci lub rozEorenie na raty spEaty nalerno-
[ci pienięrnej, której warto[ć przekracza kwotę 5 
000,00 zE koniecznym jest uzyskanie zgody Burmi-
strza Miasta.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, uprawnione 
są równier do umarzania, odraczania lub rozkEadania 
na raty odsetek za opópnienie oraz innych nalerno-
[ci ubocznych.

3. Przez warto[ć nalerno[ci pienięrnej rozumie 
się wysoko[ć nalerno[ci gEównej wraz z odsetkami, 
przyznanymi kosztami postępowania i innymi naler-
no[ciami ubocznymi, ustaloną na dzieG wszczęcia 
postępowania w przedmiocie udzielenia ulgi.

§5. Umarzanie, odraczanie terminu pEatno[ci lub 
rozkEadanie na raty spEaty nalerno[ci, o których 
mowa w niniejszej uchwale na rzecz podmiotów 
prowadzących dziaEalno[ć gospodarczą bez wzglę-
du na ich formę organizacyjno-prawną oraz sposób 
finansowania, następuje zgodnie z warunkami do-
puszczalno[ci udzielania pomocy publicznej okre-
[lonymi w stosownych przepisach prawa unijnego 
i krajowego i w trybie zgodnym z przepisami usta-
wy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w 
sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 
2007 r. Nr 59, poz. 404 z pópn. zm.) oraz wydany-
mi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

§6. Umorzenie w caEo[ci lub w czę[ci nalerno-
[ci lub odroczenie terminu spEaty caEo[ci lub czę[ci 
nalerno[ci albo rozEorenia jej na raty następuje w 
odniesieniu do nalerno[ci pienięrnej na podstawie 
umowy lub jednostronnego o[wiadczenia woli, w 
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w sprawie: umarzania, odraczania terminów pEatno[ci, rozkEadania na raty nalerno[ci pienięrnych o cha-
rakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Zroda Wielkopolska oraz jego jednostkom podlegEym, 
warunków dopuszczalno[ci pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc 

publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg


