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rozłoşona na raty staje się natychmiast wymagalna 
w przypadku gdy:  
1) dłuşnik nie wywiąşe się z postanowień zawar-

tych w ugodzie (porozumieniu);  
2) zostanie ustalone, şe:  
a) dowody, na podstawie których organ upraw-

niony złoşył oświadczenie o umorzeniu, odro-
czeniu lub rozłoşeniu na raty spłaty naleşności 
pienięşnych w całości lub w części, okazały się 
fałszywe,  

b) dłuşnik wprowadził organ uprawniony w błąd 
co do okoliczności uzasadniających złoşenie 
oświadczenia woli określonej treści.  

§ 10. 1. W przypadkach, w których ulga sta-
nowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej na-
stępuje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ko-
misji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 
w sprawie stosowania art. 87 i art. 88 Traktatu do 
pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z 28.12.2006 r.).  

2. Łączna wartość pomocy udzielonej przed-
siębiorcy na podstawie niniejszej uchwały nie mo-
şe przekroczyć równowartości dopuszczalnej war-
tości pomocy, o której stanowi Rozporządzenie 
wymienione w ust.1.  

3. Wartość udzielonej pomocy de minimis 
podlega sumowaniu, niezaleşnie od organu, który 
tej pomocy udzielił.  

4. W celu uzyskania pomocy, o której mowa 
w ust. 1 przedsiębiorca zobowiązany jest do przed-
stawienia organowi udzielającemu pomocy, za-
świadczeń, oświadczeń i informacji, o których 

mowa w art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczą-
cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, 
poz. 404 z póŝn. zm.).  

§ 11. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych 
sporządzają wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budşetu pisemną informację o łącznej liczbie 
i kwocie dokonanych umorzeń.  

2. Burmistrz Brzegu Dolnego w sprawozdaniu 
z wykonania budşetu Gminy przedstawia Radzie 
Miejskiej informację o łącznej liczbie i kwocie do-
konanych umorzeń.  

§ 12. Traci moc uchwała Rady Miejskiej  
nr XXXIX//314/2006 z dnia 5 paŝdziernika 2006 
w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu 
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty 
spłaty naleşności pienięşnych, do których nie sto-
suje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, 
przypadających Gminie Brzeg Dolny lub jej jed-
nostkom organizacyjnym oraz wskazania organu 
do tego uprawnionego.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Brzegu Dolnego.  

§ 14. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Eugeniusz Skorupka 
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UCHWAŁA NR XLIX/352/10 
 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 

 z dnia 23 września 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny  
w zakresie terenu położonego przy ulicy Kolejowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
oraz w związku z uchwałą nr XLIV/313/10 Rady 
Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 25 lutego  
2010 r., po stwierdzeniu zgodności ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Brzeg Dolny, zmienionym 
uchwałą nr XX/124/08 Rady Miejskiej w Brzegu 
Dolnym z dnia 23 kwietnia 2008 r. Rada Miejska 
w Brzegu Dolnym uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny 
uchwalony uchwałą nr XXXIII/340/2001 Rady Miej-
skiej w Brzegu Dolnym z dnia 10 listopada 2001 r., 

w granicach określonych na załączniku nr 1 do 
niniejszej uchwały.  

2. Rysunek zmiany planu w skali 1 : 2000, sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały za-
stępuje w granicach na nim określonych odpo-
wiednią część załącznika nr 1 do uchwały  
nr XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dol-
nym z dnia 10 listopada 2001 r.  

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na ry-
sunku zmiany planu odpowiadają legendzie rysun-
ku planu stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr 
XXXIII/340/2001 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym 
z dnia 10 listopada 2001 r. i stanowią obowiązujące 
ustalenia planu.  

4. W § 15 ust. 103 wprowadza się następujące 
zmiany:  
1) słowa: „C103UC” zastępuje się słowami: 

„C103UC/UP”,  
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2) w pkt. 1 po słowach: „komercyjne” dodaje się 
słowa: „lub publiczne”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Brzegu Dolnego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Eugeniusz Skorupka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/352/ 
/10 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym  
z dnia 23 września 2010 r. 
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