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UCHWAŁA Nr XLIX/366/10 

RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE 

 z dnia 18 lutego 2010 r. 

zmieniająca uchwałę nr XLVI/343/09 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r.  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa  

dla terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. I Armii Wojska Polskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717  
z póčn. zm.) Rada Miejska w Wyszkowie uchwala, 
co nastćpuje: 

§ 1. W § 1 uchwały nr XLVI/343/09 Rady Miej-
skiej w Wyszkowie z dnia 26 listopada 2009r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Wyszkowa dla terenu za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługo-
wej przy ul. I Armii Wojska Polskiego ust. 1 otrzy-
muje brzmienie: 

„1. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej nr 
XXIX/213/2008 z dnia 27 listopada 2008r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Wyszkowa dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i usługowej przy ul. I Armii Wojska 
Polskiego, po stwierdzeniu zgodnoċci ze Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wyszków przyjćtego 
uchwałą Rady Miejskiej w Wyszkowie nr 
XVII/103/2007 z dnia 29 listopada 2007r. oraz 
uchwałą Rady Miejskiej w Wyszkowie nr 
XXI/149/2008 z dnia 27 marca 2008r., uchwala sić 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Wyszkowa dla terenu zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej i usługowej przy ul. 
I Armii Wojska Polskiego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Wyszkowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady: 

Józef Biernacki 
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UCHWAŁA Nr XLIX/369/10 

RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE 

 z dnia 18 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/224/2008 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2008r.  

w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  
oraz określenia wysokości wynagrodzenia. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) oraz art. 19 
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 
844 z póčn. zm.) w związku z art. 9, art. 28 § 4,  
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordy-

nacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z 
póčn. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. W uchwale nr XXX/224/2008 Rady Miej-
skiej z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie poboru 
opłaty targowej w drodze inkasa, wyznaczenia 
inkasentów oraz okreċlenia wysokoċci wynagro-
dzenia wprowadza sić nastćpujące zmiany: 

  


