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UCHWAŁA NR VI/34/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE 

 z dnia 4 marca 2011 r. 

zmieniająca uchwałę Nr III/10/201 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania miasta Sędziszów 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717  
z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Sędziszowie uchwala co 
następuje:  

 
§ 1. W uchwale Nr III/10/2010 Rady Miej-

skiej w Sędziszowie z dnia 30 grudnia 2010 roku 
zatwierdzającej miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Sędziszów 

- § 9 ust. 2 pkt. 6 otrzymuje brzmienie: liczba 
kondygnacji nadziemnych dla zabudowy 
wielorodzinnej i usługowej - do pięciu 
kondygnacji, dla garaży i budynków go-
spodarczych - 1 kondygnacja, 

- § 9 ust.3 pkt. 5 otrzymuje brzmienie: liczba 
kondygnacji nadziemnych: dla zabudowy 

wielorodzinnej i usługowej - do trzech 
kondygnacji, dla garaży i budynków go-
spodarczych - 1 kondygnacja, 

- § 9 ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: liczba 
kondygnacji nadziemnych dla zabudowy 
wielorodzinnej i usługowej - do czterech 
kondygnacji nadziemnych, dla garaży i 
budynków gospodarczych - 1 kondygnacji. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 

Burmistrzowi Sędziszowa. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

 Adam Mysiara 
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UCHWAŁA NR VI/35/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE 

 z dnia 4 marca 2011 r. 

zmieniająca uchwałę własną NrLII/433/2010 z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie określenia 
wysokości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr142 poz.1591 ze zm. 
z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806,  
z 2003r Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r 
Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005r Nr 172 
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r Nr 17 
poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r Nr 48 poz.327, 
Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r Nr 52 
poz.420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r Nr 28 poz.142, 
Nr 28 poz.146, Nr 40 poz.240, Nr 106 poz.675, z 
2011r Nr 21 poz.113) i art. 15, art.19 pkt.1 lit "a"  
i pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z  
 

2010 roku Nr 95 poz.620, Nr 225 poz. 1461,  
Nr 226 poz.1475) uchwala się co następuje: 

 
§ 1. W uchwale Nr LII/433/2010 z dnia 10 li-

stopada 2010 roku w sprawie określenia wyso-
kości opłaty targowej, zasad poboru i wysokości 
wynagrodzenia za inkaso dokonuje się zmian: 
1) dotychczasowy § 3 otrzymuje brzmienie: 

1 § 3. Zarządza się pobór opłaty targowej 
przez: 
1. Inkasentów stałych: P. Alicja Konieczna i 

p. Aneta Konieczna oraz ustala się im 
wynagrodzenie w wysokości 10 zł brutto 
za 1 godz. pracy dla każdego inkasenta. 

2. W przypadku usprawiedliwionej nie-
obecności w pracy inkasenta stałego 
spowodowanej zwolnieniem lekarskim,  


