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UCHWAŁA NR XXVII/504/2008
Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVI//474/2008 
z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum przy ul. Pokoju

 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 
ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 
142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 14 ust. 8 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza, 
zaopiniowany przez Komisję d/s Rozwoju Miasta

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVI/474/
2008 z dnia 28 października 2008 r.
1.  Zmienić zapis § 7 brzmiący:
 „W obszarze objętym planem ustala się 0% 

stawkę procentową służącą naliczaniu jed-
norazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości”.

2.  § 7 otrzymuje brzmienie:
 „W obszarze objętym planem ustala się 10% 

stawkę procentową służącą naliczaniu jed-
norazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości”.

§ 2

Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
   PRZEWODNICZĄCY
   RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

   mgr Tadeusz Socha
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UCHWAŁA NR XXVII/505/2008
Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVI/475/2008 
z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum przy ul. Żwirki i Wigury

 Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5, art. 40 
ust. 1 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 
142 z 2001 r., poz. 1591 z późniejszymi zmianami) 
oraz art. 14 ust. 8 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) na wniosek Burmistrza, 
zaopiniowany przez Komisję d/s Rozwoju Miasta

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVI/475/
2008 z dnia 28 października 2008 r.
1.  Zmienić zapis § 4 brzmiący:
 „W obszarze objętym planem ustala się 0% 

stawkę procentową służącą naliczaniu jed-
norazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości”.

2.  § 4 otrzymuje brzmienie:
 „W obszarze objętym planem ustala się 10% 

stawkę procentową służącą naliczaniu jed-
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norazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości”.

§ 2

Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
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Miasta. 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.
   PRZEWODNICZĄCY
   RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

   mgr Tadeusz Socha
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UCHWAŁA NR XXXII/705/08 
Rady Miasta Mysłowice

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie zmian w Uchwale Nr XV/173/2003 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 września 2003 r. 
w sprawie Statutu Miasta Mysłowice

 Na podstawie 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 
kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483), art. 3 ust. 1, art. 18 
ust. 2 pkt 1, 40 ust. 1, 41 ust. 1 i 42 ust. 1 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
w zw. z art. 92 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 
r. 142, poz. 1592) oraz Rozporządzenia Rady Mini-
strów z dnia 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworze-
nia powiatów (Dz. U. Nr 103, poz. 652)

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala:

§ 1

W Statucie Miasta Mysłowice (Dz. Urz. Woj. Ślą-
skiego z 2003 r. Nr 103 poz. 2729 z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 „1. Miasto Mysłowice jest podstawową jed-

nostką lokalnego samorządu terytorialnego, 
powołaną do realizacji zadań publicznych na 
swoim terytorium.

2) § 9 otrzymuje brzmienie:
 „§ 9. Uchwały, o których mowa w § 8 ust. 1 

 powinny określać w szczególności:
 1)  obszar,
 2)  granice,
 3)  nazwę jednostki pomocniczej,
 4)  statut jednostki pomocniczej”.
3) § 11. otrzymuje brzmienie:
 „§ 11.1) Przewodniczący Rady obowiązany 

  jest umożliwić uczestnictwo w sesjach 
  Rady, przewodniczącemu organu wyko- 
  nawczego jednostki pomocniczej,

   2) Przewodniczący organu wykonawczego 

  oraz przewodniczący rady jednostki po- 
  mocniczej mogą zabierać glos na 
  sesjach, nie mają jednak prawa udziału 
  w głosowaniu”.

4) w § 14 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie”:
    „5) Komisje doraźne powołane do określonych 

zadań”.
5) w § 16 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
    „2) przygotowanie porządku obrad”.
6) w § 17 ust. 1 pkt 4 wyraz „obsługę” zastępuje 

się wyrazem „obsługą”.
7) w § 17 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
    „5) zarządza, przeprowadza głosowania nad pro-

jektami uchwał oraz ogłasza ich wyniki”.
8) § 19, § 20, § 21 skreśla się.
9) w § 23 ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem 

i dodaje wyrazy „z wyłączeniem § 54 ust. 2, 
4 i 5”.

10) w § 25 ust. 3 skreśla się.
11) § 33 otrzymuje brzmienie:
    „§ 33.1. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Pro- 

  wadzący Obrady.
   2. Otwarcie sesji następuje po wypowie- 

  dzeniu przez Prowadzącego Obrady 
  formuły: „Otwieram zwyczajną/nad- 
  zwyczajną sesję Rady Miasta Mysło- 
  wice”.

   3. Po otwarciu sesji Prowadzący Obrady 
  stwierdza na podstawie listy obecności 
  prawomocność obrad”.

12) w § 35 pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
   „4) zapytania, wnioski i oświadczenia radnych”, 
   „5) sprawy bieżące”.
13) w § 40 ust. 3 po wyrazach „zachowania radnego” 

dodaje się wyrazy „lub innego mówcy” i po 
wyrazach „prowadzący obrady przywołuje rad-
nego” dodaje się wyrazy „lub innego mówcę”.

14) w § 40 ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmie-


