
Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 334 – 33150 – Poz. 5675,5676 
 

Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XII/175/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC DZIECI 
POLSKICH I OGIŉSKIEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. 
U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 
871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. 

Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada Miasta Piły 
rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z brakiem uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Piły w rejonie ulic Dzieci Polskich i OgiŊskiego nie 
rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR XII/176/11 RADY MIASTA PIŁY 

 z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Pomorskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (j. t. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 zmiana: Dz. U. z 2002r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 
80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, 
Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, 
Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, 
Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 
173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 
157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, 
Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Dz. U. z 2011r. Nr 
117 poz. 679, Nr 21 poz. 113, Nr 134 poz. 777), art. 
20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 
6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 
poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. 
U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 
poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 
poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 
poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada Miasta Piły 
uchwala, co nastňpuje:  

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. 
Pomorskiej, zwany dalej planem. 

2. Granicami obszaru objňtego planem sņ li-
nie rozgraniczajņce działki o numerze ewidencyj-
nym 510/3 przy ul. Pomorskiej oraz czňŌń pasa 
drogowego planowanej drogi głównej, oznaczone 
graficznie na rysunku planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 

zwany dalej rysunkiem, stanowiņcy załņcz-
nik nr 1 do uchwały; 

2) stwierdzenie zgodnoŌci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ul. Pomorskiej z ustaleniami 
studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Piły, 
stanowiņce załņcznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piły 
w rejonie ul. Pomorskiej inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należņ do zadaŊ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, stanowiņce za-
łņcznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta Pi-
ły w rejonie ul. Pomorskiej stanowiņce za-
łņcznik nr 4 do uchwały. 

 
§ 2. 1. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ: 

1) obszary przestrzeni publicznej, o której 
mowa w przepisach o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym; 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 334 – 33151 – Poz. 5676 
 

2) tereny podlegajņce ochronie ustalone na 
podstawie przepisów odrňbnych, w tym te-
reny górnicze, narażone na niebezpieczeŊ-
stwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem 
siň mas ziemnych. 

2. Na obszarze objňtym planem wystňpuje 
obszar ochrony wód podziemnych. 

3. Na obszarze objňtym planem nie ustala 
siň: 

1) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz ponownego podziału nieruchomoŌci; 

2) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urzņdzania i użytkowania 
terenów. 

 
§ 3. Na obszarze objňtym planem ustala siň nastň-
pujņce przeznaczenie terenów: 

1) teren obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów, oznaczenie na rysunku – P; 

2) teren zabudowy usługowej, oznaczenie na 
rysunku – U; 

3) teren telekomunikacji – stacji bazowej tele-
fonii komórkowej, oznaczenie na rysunku – 
T; 

4) teren gazownictwa, oznaczenie na rysunku 
– G, 

5) teren publicznej drogi głównej, oznaczenie 
na rysunku – KD-G, 

 
§ 4. 1. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne, okreŌlone na 
rysunku: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, zgodne z ewidencjņ gruntów; 

2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, niewystňpujņce w ewidencji 
gruntów; 

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-
dowy; 

4) zasady obsługi komunikacyjnej. 
2. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabu-

dowy dotyczņ wszystkich elementów zaliczanych 
do kubatury brutto budynku, zgodnie z przepisami 
Prawa budowlanego. 

3. O ile na wyznaczonych terenach nie zosta-
ła okreŌlona maksymalna nieprzekraczalna linia 
zabudowy od działki sņsiedniej, obowiņzujņ odle-
głoŌci wynikajņce z warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadań budynki i ich usytuowanie. 

4. Na obszarze objňtym planem wszelkie pro-
jektowane budowle o wysokoŌci równiej i wiňkszej 
niż 50,0 m nad poziom terenu przed wydaniem 
pozwolenia na budowň wymagajņ uzyskania zgód 
wynikajņcych z przepisów Prawa lotniczego (Dz. U. 
z 2003r. nr 130, poz. 1193 ze zm.) 

 

 

 

 

 

Rozdział 2 
Zasady ochrony środowiska, krajobrazu 

kulturowego i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 5. Ochronň Ōrodowiska zapewnia siň poprzez: 
1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň i zbiorowy 

odbiór Ōcieków komunalnych oraz wód 
opadowych i roztopowych z powierzchni 
o trwałej nawierzchni; 

2) ustalenia dotyczņce zasad zabudowy, 
w tym wskaźnika powierzchni biologicznie 
czynnych; 

3) selektywny system zbierania odpadów oraz 
postňpowanie zgodne z przepisami odrňb-
nymi; 

4) realizacja projektowanych inwestycji z za-
chowaniem przepisów odrňbnych, w tym 
przepisów o Ōrodowisku. 

 
§ 6. 1. Dla terenu obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów (P), stanowiņcego integralnņ 
czňŌń terenu P1 (poza planem), ustala siň nastňpu-
jņce warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) możliwoŌń sytuowania budynków przy 
granicy terenu P1 (działka o numerze ewid. 
512 – poza planem); 

2) lokalizacja nowych obiektów o funkcji 
zgodnej z przeznaczeniem terenu; 

3) wysokoŌń budynków do 25 m; 
4) minimalny wskaźnik powierzchni biolo-

gicznie czynnej – 10%; 
5) dostňpnoŌń komunikacyjna – poprzez teren 

P1 (poza planem). 
2. W przypadku zagospodarowania terenu P 

jako odrňbnej nieruchomoŌci – obowiņzek zapew-
nienia niezbňdnej iloŌci miejsc postojowych na 
wyznaczonym terenie. 
 
§ 7. Teren zabudowy usługowej (U), o którym 
mowa w §3 pkt 2 – to teren stanowiņcy integralnņ 
czňŌń działki nr ewid. 510/2 (teren poza planem). 
 

§ 8. Teren telekomunikacji (T), o którym mowa 
w §3 pkt 3 – przeznaczony do zagospodarowania 
na stacjň bazowņ telefonii komórkowej. Kierunek 
obsługi komunikacyjnej z terenu publicznej drogi 
głównej (KD-G) – ul. Pomorska. 
 
§ 9. Teren gazownictwa (G), o którym mowa w §3 
pkt 4 – stanowi zainwestowany teren stacji reduk-
cyjno-pomiarowej, dla którego ustala możliwoŌń 
sytuowania obiektów o funkcji zgodnej z przezna-
czeniem terenu oraz docelowņ dostňpnoŌń komu-
nikacyjnņ z terenu publicznej drogi głównej (KD-G) 
– ul. Pomorska. 

Rozdział 3 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 10. Teren komunikacji, o którym mowa w §3 pkt 
5, wyznaczony na obszarze planu obejmuje czňŌń 
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terenu publicznej drogi głównej (KD-G), stanowiņ-
cej pas drogowy ul. Pomorskiej. 
 
§ 11. 1. Dla obszaru objňtego planem obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy infrastruktury technicznej w powiņzaniu 
z istniejņcymi sieciami: 

1) zbiorowe zaopatrzenie w wodň – z miej-
skiej sieci wodociņgowej; 

2) zbiorowe odprowadzenie Ōcieków komu-
nalnych – poprzez miejskie sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

3) odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych: 

a) z zanieczyszczonych powierzchni o trwałej 
nawierzchni – zbiorowe do miejskiego sys-
temu kanalizacji deszczowej, 

b) z pozostałych terenów – lokalnie, 
z wykorzystaniem retencji i infiltracji do 
gruntu w obrňbie działki (budowlanej) in-
westora z zachowaniem wymagaŊ okre-
Ōlonych w przepisach o Ōrodowisku; 

4) zasilanie w energiň elektrycznņ – z systemu 
elektroenergetycznego; 

5) zaopatrzenie w energiň cieplnņ – poprzez 
systemy lokalne, z zastosowaniem urzņ-
dzeŊ i paliw charakteryzujņcych siň niskņ 
emisyjnoŌciņ do Ōrodowiska, spełniajņcych 
wymagania programu ochrony powietrza 
dla strefy – powiat pilski, w szczególnoŌci 
gazu; 

6) zasilanie w gaz ziemny – z systemu gazo-
ciņgowego; 

7) obsługa telekomunikacyjna – przez wyko-
rzystanie systemów łņcznoŌci publicznej. 

2. Na całym obszarze objňtym planem do-
puszcza siň lokalizacjň obiektów budowlanych 
infrastruktury technicznej oraz przebudowň i roz-
budowň istniejņcych, zgodnie z projektami bran-
żowymi. 

§ 12. Gospodarowanie odpadami powstajņcymi na 
obszarze objňtym planem, w tym niebezpiecznymi 
oraz przemieszczanie mas ziemnych powstałych 
w procesie inwestycyjnym, nastņpi poprzez komu-
nalny system odbioru odpadów, zgodnie z Planem 
gospodarki odpadami dla Gminy Piła oraz przepi-
sami odrňbnymi. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 13. Dla wszystkich terenów objňtych planem 
ustala siň stawkň 30%, stanowiņcņ podstawň do 
okreŌlenia opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 
 
§ 14. Wykonanie uchwały powierza siň Prezyden-
towi Miasta Piły. 
 
§ 15. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym na obszarze objňtym planem tracņ moc 
ustalenia uchwał: 

1) Nr LI/613/06 Rady Miasta Piły z dnia 29 
sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piły w rejonie ul. Warsztatowej (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. Nr 169 poz. 3904); 

2) Nr XLVI/551/06 Rady Miasta Piły z dnia 28 
lutego 2006 r. w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru Ōródmiejskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
Nr 64 poz. 1638). 

 
§ 16. Uchwała obowiņzuje po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Miasta Piły  
(-) Rafał Zdzierela 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr XII/176/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr XII/176/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŋCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. POMORSKIEJ Z USTALENIAMI STUDIUM 
UWARUNKOWAŉ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 
1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 
901), Rada Miasta Piły:  

stwierdza zgodnoŌń miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Piły 
w rejonie ul. Pomorskiej z ustaleniami studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piły (uchwała Nr 
XLIV/546/06 Rady Miasta Piły z dnia 24 stycznia 
2006r.). 

Uzasadnienie 

 Teren objňty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. 
Pomorskiej w studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Piły 
znajduje siň w zasiňgu obszarów przeznaczonych 
pod zabudowň. Jednym z elementów studium jest 
podstawowy układ komunikacyjny miasta z sys-
temem dróg głównych oraz dróg zbiorczych. CzňŌń 
przebiegu drogi głównej – ul. Pomorskiej, objňto 
ustaleniami planu. Pozostałe tereny dotyczņ pro-
jektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej i 
infrastruktury technicznej. Projekt miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ul. Pomorskiej jest zgodny z kierun-
kami zagospodarowania przestrzennego i politykņ 
przestrzennņ miasta okreŌlonņ w studium uwarun-
kowaŊ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta

.
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XII/176/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. POMORSKIEJ INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
zmiana: Dz. U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 
1492, Dz. U. z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 
1087, Dz. U. z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 
1635, Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 
1237, Nr 220 poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 
124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 
804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 
1043, Dz. U. z 2011r. Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 
901), Rada Miasta Piły rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z ustalonymi w §11 miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Piły w rejonie ul. Pomorskiej zasadami budowy, 
rozbudowy i modernizacji systemów infrastruktury 
technicznej nie rozstrzyga siň o sposobie realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasa-
dach ich finansowania. 
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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr XII/176/11 

Rady Miasta Piły 
z dnia 27 wrzeŌnia 2011 r. 

 
W SPRAWIE ROZSTRZYGNIŇCIA O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE UL. 
POMORSKIEJ 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz. 
U. z 2004r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz. U. 
z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz. U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz. U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz. 1413, Dz. U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 
871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043, Dz. U. z 2011r. 

Nr 32 poz. 159, Nr 153 poz. 901), Rada Miasta Piły 
rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. W zwiņzku z brakiem uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Piły w rejonie ul. Pomorskiej nie rozstrzyga siň 
o sposobie ich rozpatrzenia. 
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UCHWAŁA NR IX/92/2011 RADY MIEJSKIEJ W KRZYŻU WLKP. 

 z dnia 19 października 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/105/2003 z dnia 29.12.2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży 
komunalnych nieruchomości rolnych 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 
2 pkt 3, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 08 marca 
1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 
r., poz. 1591z późniejszymi zmianami Rada Miejska 
w Krzyżu Wlkp. uchwala co nastňpuje:  

§ 1. 1. W uchwale Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. 
z dnia 29.12.2003 r. Nr XIII/105/2003 w sprawie usta-
lenia zasad sprzedaży komunalnych nieruchomoŌci 
rolnych wprowadza siň nastňpujņcņ zmianň: 

2. § 4 otrzymuje brzmienie: 
1) Nabywca nieruchomoŌci ustalony w drodze 

przetargu płaci należnņ wartoŌń nieruchomo-
Ōci przed zawarciem umowy notarialnej. 

2) Wprowadza siň bonifikatň w wysokoŌci 90% 
od ustalonej wartoŌci nieruchomoŌci. 

3) Ustalona bonifikata nie obejmuje kosztów 
zwiņzanych z przygotowaniem nieruchomoŌci 
do sprzedaży i wskazania jej granic. 

4) Jeżeli nabywca gruntów rolnych zbył je przed 
upływem 10 lat, lub wykorzystał na inne cele 
nie zwiņzane z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego – nie dotyczy to zbycia na rzecz osób 

bliskich oraz przekazania gospodarstwa za 
emeryturň lub rentň – udzielona bonifikata 
staje siň natychmiast wymagalna. Udzielonņ 
bonifikatň należy zwróciń jednorazowo, przy 
czym oprocentowanie wyliczone bňdzie przy 
zastosowaniu stopy procentowej redyskonta 
weksli stosowanych przez Narodowy Bank 
Polski na dzieŊ 31 grudnia poprzedzajņcy rok 
utraconych dochodów gminy przez wszystkie 
lata. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Krzyża Wlkp. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wojewódz-
twa Wielkopolskiego. 

 
 
 
 

 Przewodniczņcy  
Rady Miejskiej  

(-) dr Czesław Jadżyn 
5 6 77

 


