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wymiarze czasu pracy oraz liczbê etatów kalkulacyjnych w po-
szczególnych stopniach awansu zawodowego okreœlonych
w sprawozdaniu o zatrudnieniu EN-3.

§ 33

Do wyliczenia ogólnej kwoty dodatków motywacyjnych,
funkcyjnych przyjmuje siê wynagrodzenie zasadnicze wszyst-
kich nauczycieli, zatrudnionych w szko³ach w dniu 1 wrzeœnia
ka¿dego roku szkolnego.

§ 34

Wprowadzanie zmian w regulaminie mo¿e byæ dokonywa-
ne w trybie uchwalania regulaminu przez Radê Gminy.

§ 35

Niniejszy regulamin zosta³ uzgodniony z przedstawiciela-
mi organizacji zwi¹zkowych.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: K. Król

3892

Uchwa³a* Nr XXVII/172/09
Rady Gminy Ropa

z dnia 10 lipca 2009 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Ropa - wieœ Ropa "4" czêœæ
dz. 1811/1, dzia³ka 1811/3.

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 Usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 7
ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-
nych i leœnych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.)
w zwi¹zku z Uchwa³¹ Rady Gminy Ropa Nr XV/90/08 z dnia
2 czerwca 2008 r. Rada Gminy Ropa uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

Ilekroæ w treœci uchwa³y jest mowa o:
1) "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa
wieœ Ropa wprowadzony Uchwa³¹ Nr IX/54/03 Rady Gminy
Ropa z dnia 29 wrzeœnia 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego
Nr 405 poz. 4289 z 2003 roku).

2) "Planie" - nale¿y przez to rozumieæ zmianê planu dotych-
czasowego dla terenów obejmuj¹cych czêœæ dz. 1811/1 i
dzia³kê 1811/3 we wsi Ropa, uchwalone niniejsz¹ uchwa³¹.

3) "Rysunku planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunek pla-
nu wymienionego w punkcie 2 sporz¹dzony na mapie sy-
tuacyjno - wysokoœciowej wykonanej na bazie mapy za-
sadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym Oœrodku Doku-
mentacji Geodezyjno - Kartograficznej, w skali 1:1000, sta-

nowi¹cy za³¹cznik Nr 1 i bêd¹cy integraln¹ czêœci¹ niniej-
szej uchwa³y.

4) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ropa uchwalone Uchwa³¹ Nr XVII/100/08 Rady Gminy Ropa
z dnia 4 sierpnia 2008 roku

5) "Poziomie terenu" - nale¿y przez to rozumieæ œredni po-
ziom terenu istniej¹cego, liczony w obrysie rzutu budynku
jako œrednia arytmetyczna poziomu terenu od strony przy-
stokowej i odstokowej.

§ 2

1. Stwierdza siê zgodnoœæ planu o którym mowa w § 1 punkt 2,
ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.

2. Uchwala siê plan o którym mowa w § 1 punkt 2.

§ 3

W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce studium, o któ-
rym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni
publicznych, wymagaj¹cych okreœlenia warunków ich kszta³-
towania.

W obszarze objêtym planem nie zachodzi potrzeba okre-
œlania zasad i warunków scaleñ nieruchomoœci.

Tereny objête planem po³o¿one s¹ w strefie III - nadzoru
i kontroli, ustanowionej dla ochrony ujêcia wody w Ropicy Pol-
skiej, obejmuj¹cej ca³¹ zlewniê rzeki Ropy. Obowi¹zuj¹ zasady
rozwoju infrastruktury technicznej podane w § 8 i zakaz reali-
zacji przedsiêwziêæ mog¹cych pogorszyæ jakoœæ wód po-
wierzchniowych.

Tereny objête planem nie s¹ zagro¿one osuwaniem siê mas
ziemnych.

Tereny objête planem po³o¿one s¹ poza obszarem bezpo-
œredniego zagro¿enia powodzi¹ dla wezbrania powodziowego
o prawdopodobieñstwie p=5%. Tereny objête planem czêœcio-
wo po³o¿one s¹ w obszarach zagro¿onych zalaniem wodami
dla wezbrania powodziowego o prawdopodobieñstwie p=1%,
wyznaczonego w "Studium okreœlaj¹cym granice obszarów
bezpoœredniego zagro¿enia powodzi¹ dla terenów nieobwa-
³owanych w zlewni Wis³oki". Dla terenów tych obowi¹zuj¹ roz-
wi¹zania konstrukcyjne dostosowane do wystêpuj¹cego za-
gro¿enia.

Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
przepisów odrêbnych.

§ 4

Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne objête pla-
nem, obejmuj¹ce czêœæ dzia³ki 1811/1, klasy R IIIa o powierzch-
ni 0,33 ha, klasy R IIIb o powierzchni 0,15 ha i klasy R IVb o po-
wierzchni 0,65 ha, nie objête kompleksami rolnymi wyznaczo-
nymi w studium i nie wymagaj¹ce zgody o której mowa w art. 7
ust. 2 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów
rolnych i leœnych (Dz. U. z 2004 r Nr 121 poz. 1266 z póŸn. zm.).
Dzia³ka 1811/3 stanowi¹ca grunty rolne klasy R IIIa o powierzch-
ni 0,20 ha i klasy R IIIb o powierzchni 0,40 ha by³a przeznaczona
na cele nierolnicze i nieleœne w planie dotychczasowym.

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

Poz. 3891, 3892

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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Obowi¹zuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu,
zgodnie z zasadami podanymi w § 6.

Obowi¹zuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad po-
danych w § 7.

Obowi¹zuj¹ parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu okreœlone w ustaleniach szcze-
gó³owych.

§ 6

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony œrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:

Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów œrodowiska
przyrodniczego, w szczególnoœci czystoœci wód, powietrza at-
mosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.

Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ
zanieczyszczenia atmosfery, okreœlonych w przepisach od-
rêbnych

Obowi¹zuje ochrona przed ha³asem i stosowanie urz¹dzeñ
i zabezpieczeñ dla utrzymania dopuszczalnego poziomu ha³a-
su okreœlonego w przepisach odrêbnych jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Tereny objête planem po³o¿one s¹ w granicach Po³udnio-
woma³opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozpo-
rz¹dzenie Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 24 listo-
pada 2006 roku - Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 806
poz. 4862 z 2006 r. z póŸn. zmianami). Dla terenów tych obo-
wi¹zuj¹ ustalenia i zakazy wynikaj¹ce z wymienionego roz-
porz¹dzenia.

Tereny objête planem po³o¿one s¹ w Obszarze Wysokiej
Ochrony (OWO) G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych doliny
Wis³oki (GZWP - 433). Dla terenów tych obowi¹zuj¹ zasady
dotycz¹ce gospodarki œciekowej podane w § 8 i ustaleniach
szczegó³owych, eliminacja Ÿróde³ zanieczyszczenia wód oraz
wykluczenia lokalizacji inwestycji, które mog³yby zagroziæ ja-
koœci i iloœci wód podziemnych.

Na obszarach objêtych planem nie wystêpuj¹ inne formy
ochrony przyrody.

§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury:

Obowi¹zuje kszta³towanie architektury obiektów harmo-
nizuj¹cej z krajobrazem i nawi¹zuj¹cej do architektury tra-
dycyjnej.

Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ inne obiekty
podlegaj¹ce ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lip-
ca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568).

§ 8

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej i ko-
munikacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych œcieków do wód i gleby, zakaz

gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie
wyznaczonych

2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroener-
getycznych i sieci gazowych w wielkoœciach zgodnych z prze-
pisami odrêbnymi

3) utrzymanie istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej i pod-
³¹czenie nowych obiektów do istniej¹cych sieci

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

1. Tereny oznaczone symbolem P obejmuj¹ce czêœæ dzia³ki
Nr 1811/1 i dzia³kê 1811/3 we wsi Ropa o powierzchni
1,73 ha stanowi¹ce grunty rolne klasy R IIIa o powierzchni
0,53 ha, klasy R IIIb o powierzchni 0,55 ha i klasy R IVb o po-
wierzchni 0,65 ha, przeznacza siê na tereny zabudowy pro-
dukcyjnej, dla realizacji budynków produkcyjnych (w tym
zwi¹zanych z monta¿em palet), us³ugowych, magazynowych,
sk³adów, placów postojowych i miejsc parkingowych. Obo-
wi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzanie ra-
portu oddzia³ywania na œrodowisko jest obligatoryjne. Do-
puszcza siê realizacjê przedsiêwziêæ, które potencjalnie
mog¹ oddzia³ywaæ na œrodowisko (typu stolarnia, zak³ad
produkcji mebli) na warunkach okreœlonych w przepisach
odrêbnych. Obowi¹zuje ograniczenie oddzia³ywania przed-
siêwziêcia na œrodowisko do granic wydzielonego terenu.
Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojowych w iloœci
co najmniej 1 miejsce/2 stanowiska pracy. Dopuszcza siê re-
alizacjê gara¿y dla samochodów. Obowi¹zuj¹ ustalenia po-
dane w § 3 ustêp 5.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wskaŸniki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpito-

wych. Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ów-
nych po³aci dachowych 15 - 450. Obowi¹zuje ciemna ko-
lorystyka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i nie-
bieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysokoœæ zabudowy dwie kon-
dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêcej
jednak ni¿ 10 m, licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-
mu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje zakaz realizacji ogrodzenia terenu z pe³nych
prefabrykatów betonowych i z blachy.

5) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³oœci
co najmniej 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni ist-
niej¹cej drogi powiatowej i co najmniej 25 m od skarpy
brzegowej rzeki Ropy. Dla budynków produkcyjnych
wytwarzaj¹cych odpady z obróbki drewna obowi¹zuje
odleg³oœæ od skarpy brzegowej rzeki Ropy nie mniejsza
ni¿ 50 m.

6) W zagospodarowaniu terenu obowi¹zuje powierzchnia
zabudowy nie wiêksza ni¿ 60% powierzchni wydzielone-
go terenu i pozostawienie co najmniej 30% powierzchni
terenu jako biologicznie czynnej.

7) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów P w zakresie
infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z wodoci¹gu indywidualnego.
2) Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 roku "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239
poz. 2019 z póŸn. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sani-
tarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza siê
budowê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych na nie-
czystoœci p³ynne, z zastosowaniem urz¹dzeñ uniemo¿li-
wiaj¹cych ich przepe³nienie i z wywozem œcieków na naj-
bli¿sz¹ oczyszczalniê.

Poz. 3892
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3) Na odp³ywach wód opadowych z utwardzonych placów
i miejsc postojowych obowi¹zuje zainstalowanie separa-
torów b³ota i ropopochodnych.

4) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa eko-
logiczne. Zalecane stosowanie drewna, oleju opa³owe-
go, gazu lub energii elektrycznej.

5) Doprowadzenie gazu i istniej¹cej sieci na warunkach okre-
œlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

6) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

7) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych
zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób
zorganizowany. Obowi¹zek zagospodarowania odpadów
poprodukcyjnych

4. Dojazd do terenów P zjazdem z drogi powiatowej na warun-
kach okreœlonych przez zarz¹dcê drogi.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 10

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem,
dopuszcza siê dotychczasowe zagospodarowanie i u¿ytko-
wanie.

§ 11

Ustala siê wysokoœæ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procen-
towym wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wyniku uchwalenia
planu dla terenów P w wysokoœci 20%.

§ 12

Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y s¹:
1) rysunek plan w skali 1: 1000, zaopatrzony stosown¹ klau-

zul¹ jako za³¹czniki od Nr 1 do uchwa³y,
2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych

do projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 2,
3) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowi¹ce za³¹cz-
nik Nr 3.

§ 13

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 14

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty jej
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVII/172/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 10 lipca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY ROPA - wieœ ROPA "4"

- czêœæ dzia³ki Nr 1811/1, 1811/3

Rysunek planu skala 1:1000*

Wyrys ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Ropa

Poz. 3892
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Poz. 3892

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVII/172/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 10 lipca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa
- wieœ Ropa "4" - czêœæ dz. 1811/1 i dz. 1811/3

Rada Gminy Ropa, po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem
Wójta Gminy Ropa, stwierdzaj¹cym brak uwag kwestionuj¹-
cych przyjête ustalenia w projekcie zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ropa "4" -
czêœæ dz. 1811/1 i dz. 1811/3, w okresie wy³o¿enia tego pro-
jektu do wgl¹du publicznego i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿e-
nia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa
w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717)

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVII/172/09
Rady Gminy Ropa
z dnia 10 lipca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ
w³asnych Gminy, zapisanych w projekcie zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ropa - wieœ Ropa "4" - czêœæ dz. 1811/1 i dz. 1811/3

Rada Gminy Ropa, po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem
Wójta Gminy Ropa, stwierdzaj¹cym brak zapisanych inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do za-
dañ w³asnych Gminy w projekcie zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ropa "4" - czêœæ
dz. 1811/1 i dz. 1811/3, stwierdza brak potrzeby rozstrzy-
gniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Ropie: W. Smo³a

3893

Uchwa³a Nr XXV/218/2009
Rady Miejskiej w Wadowicach

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XXI/179/2008 Rady Miej-
skiej w Wadowicach z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie
przyjêcia "Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Wadowice w latach
2009-2013".

Dzia³aj¹c na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust. 2
pkt 3, art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz¹-
dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.)
oraz art. 21 ust.1 pkt.1 i ust. 2 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy

i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j.: Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 z póŸn. zm.), Rada Miejska w Wadowicach uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/179/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach
z dnia 3 grudnia 2008 roku w sprawie przyjêcia "Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Wadowice w latach 2009-2013 wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:
1) § 8 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Uznaje siê za uzasadniony stopniowy wzrost stawki czyn-
szu. Przewiduje siê jej zwiêkszenie w roku 2009 o oko³o
30%, w pozosta³ych latach obowi¹zywania programu
po oko³o 10% w ka¿dym kolejnym roku i przeznaczeniu
uzyskanych dochodów na remonty i modernizacje miesz-
kaniowego zasobu Gminy."

2) § 8 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
"10. Wprowadza siê nastêpuj¹ce czynniki obni¿aj¹ce war-

toœæ u¿ytkow¹ lokalu, maj¹ce wp³yw na wysokoœæ stawki
czynszowej. £¹czna suma obni¿ek nie mo¿e przekroczyæ
40% stawki czynszowej.
1. mieszkanie w budynku starszym ni¿ 20 lat 10%
2. mieszkanie bez c.o. 10%
3. mieszkanie bez WC lub ³azienki 10%
4. mieszkanie na terenie wiejskim 10%
5. mieszkanie w budynku posiadaj¹cym wiêcej

ni¿ 3 kondygnacje 5%
6. mieszkanie bez ciep³ej wody z sieci 5%
7. mieszkanie w budynku po³o¿onym w strefie

wzmo¿onego ruchu samochodowego 5%
8. mieszkanie w budynku wielomieszkaniowym 5%

(ponad 4 lokale)".

§ 2

Pozosta³e postanowienia Uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wadowic.

§ 4

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie w 14 dni od dnia
jej publikacji.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Wadowicach: Z. Szczur
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Uchwa³a Nr XXV/219/2009
Rady Miejskiej w Wadowicach

z dnia 7 kwietnia 2009 r.

w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr IX/47/2003 Rady Miejskiej
w Wadowicach z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie ustalenia
zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³a-
snoœæ Gminy Wadowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" Ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r.

Poz. 3892, 3893, 3894


