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UCHWAIA NR XXXIV/353/2010 

 RADY GMINY WIDUCHOWA 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa 

w rejonie miejscowo`ci velechowoŁ 

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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102. 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 1180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; 

z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804) Rada Gminy Widuchowa uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zgodnie z uchwaJą Nr XVII/176/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 2ń ”audziernika 2ŃŃ8 r. 

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Widuchowa w rejonie miejscowo`ci velechowo, oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami zmiany 

studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Widuchowa, uchwalonym 

uchwaJą Nr XVI/170/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia ń6 wrze`nia 2ŃŃ8 r. uchwala się miejscowy 

”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego dla siJowni wiatrowychŁ 

2. Plan obejmuje obszary ”oJowone w rejonie miejscowo`ci velechowo o Jącznej ”owierzchni 62Ń,ŃŃ ha, 

oznaczone na zaJącznikach graficznych do niniejszej uchwaJy: 

1) zaJącznik nr 1 o powierzchni 561,50 ha, 

2) zaJącznik nr 2 o powierzchni 58,50 ha. 

3. Przedmiotem ”lanu jest ”rzeznaczenie terenów ”od lokalizację siJowni wiatrowych wraz z infra-

strukturą techniczną i strefami oddziaJywaniaŁ 

4Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest: 

1) rysunek planu w skali 1: 5000 - zaJącznik nr 1, 

2) rysunek planu w skali 1: 2000 - zaJącznik nr 2, 

3) wyrys ze zmiany studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Widu-

chowa dla terenu objętego ”lanem - zaJącznik nr 3, 

4) rozstrzygnięcie w s”rawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasady ich finan-

sowania - zaJącznik nr 4, 

5) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - zaJącznik nr 5. 

§ 2. Ustalenia w zakresie podstawowej funkcji terenu: 

ńŁ Tereny oznaczone na zaJączniku graficznym nr 1: 

1) RP - rolne objęte zakazem zabudowy, 

2) R - rolne do zachowania w dotychczasowym uwytkowaniu, 
3) ZL - le`ne do zachowania w dotychczasowym uwytkowaniu, 
4) KDP, KDG, KDW - komunikacji: droga powiatowa, droga gminna, droga wewnętrznaŁ 
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2Ł Tereny oznaczone na zaJączniku graficznym nr 2: 

1) E/RP - lokalizacji siJowni wiatrowych wraz z terenami rolnymi, 

2) RP - rolne objęte zakazem zabudowy, 

3) KDG, KDW - komunikacji: droga gminna, droga wewnętrzna 

3Ł Tereny objęte ”lanem do chwili ich zagospodarowania zgodnie z ”rojektowaną funkcją mogą ”eJnić 
dotychczasową funkcjęŁ 

4Ł Śla istniejących sieci i obiektów infrastruktury technicznej znajdujących się na terenie ”lanu nalewy 
za”ewnić dostę” (na zasadach sJuwebno`ci), lub ”rzebudować kolizyjne odcinkiŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 3. Ustalenia w zakresie ”odstawowej funkcji terenu dla terenów oznaczonych na zaJączniku gra-

ficznym nr 1. 

ńŁ Wyznacza się tereny rolne, z zakazem zabudowy, o powierzchni 228,63 ha, oznaczone na rysunku 

planu symbolem RP dla których ustala się: 

1) zachowanie terenów w dotychczasowym uwytkowaniu, 
2) zakaz realizacji siJowni wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych ”rzeznaczonych na staJy 

”obyt ludziŁ Śo”uszcza się wykorzystanie terenów rolniczych ”od budowę staJych i tymczasowych 

”laców i dróg montawowychŁ Po zakoLczeniu robót elementy tymczasowe nalewy rozebrać 

i ”rzywrócić rolnicze wykorzystanie terenówŁ 

2Ł Wyznacza się tereny rolne, o powierzchni 78,80 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem R, do 

zachowania w dotychczasowym uwytkowaniu, 

3Ł Wyznacza się tereny le`ne o powierzchni 46,84 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL, do 

zachowania w dotychczasowym uwytkowaniuŁ 

4Ł Wyznacza się tereny komunikacji: 

1) istniejącą drogę ”owiatową, klasy zbiorczej ｭZｬ, o powierzchni 1,96 ha, oznaczoną na rysunku ”lanu 

symbolem KŚPŁ Szeroko`ć drogi 20 m w liniach rozgraniczających, 
2) istniejącą drogę gminną, klasy lokalnej ｭLｬ, o powierzchni 2,03 ha, oznaczoną na rysunku ”lanu sym-

bolem KŚGŁ Szeroko`ć drogi ń5,0 m w liniach rozgraniczających, 
3) istniejącą drogę wewnętrzną, o powierzchni 1,54 ha, oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem KDW. 

Szeroko`ć drogi minimum 12,0 m w liniach rozgraniczającychŁ 

§ 4. Ustalenia w zakresie ”odstawowej funkcji terenu dla terenów oznaczonych na zaJączniku gra-

ficznym nr 2. 

1. Wyznacza się tereny na lokalizację siJowni wiatrowych wraz z drogami dojazdowymi i niezbędną 
infrastrukturą techniczną, w obrębie terenów rolnych na dziaJkach nr: ń99, 2ŃŃ, 82ń, 2Ń5, 24ń, ń2ńł24, 
367/5, 367/6, 379/5, 356/2, 492/1 - obręb velechowo, oznaczone na rysunkach planu symbolem E/RP 

dla którego ustala się: 

1) lokalizację do dziewięciu siJowni wiatrowych o mocy jednostkowej do 3 MW, o Jącznej mocy do 
27 MW, wraz z placami manewrowymi i drogami dojazdowymi, o Jącznej ”owierzchni terenu 2,27 ha. 

PozostaJy teren, z wyjątkiem powierzchni zajmowanych ”od siJownie wiatrowe, ”lace manewrowe 

i drogi dojazdowe o powierzchni 11,83 ha, będzie uwytkowany rolniczo, 
2) do”uszcza się budowę wiew o monolitycznej konstrukcji rurowej o wysoko`ci wiewy (masztu) - do 

140 m od poziomu terenu, a wraz ze `migJem w jego górnym ”oJoweniu - do 180 m, 

3) odlegJo`ć ”omiędzy siJowniami wiatrowymi - minimum 350 m, 

4) zachować minimalne odlegJo`ci lokalizacji siJowni wiatrowych od: 
a) zabudowy ”rzeznaczonej na staJy ”obyt ludzi - 500 m, 

b) terenów rekreacyjnych i sportowych - 800 m, 

c) obiektów kubaturowych niemieszkalnych - 100 m, 

d) istniejących i ”rojektowanych obszarów chronionych (źes”óJ Przyrodniczo - Krajobrazowy, otuli-

na CedyLskiego Parku Krajobrazowego, korytarz ekologiczny Śoliny Odry PóJnocny) - 200 m, 

e) terenów le`nych - 200 m, 
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f) dróg o nawierzchni utwardzonej - 100 m, 

g) linii elektroenergetycznych `rednich na”ięć - trzy dJugo`ci ramienia wirnika, 

5) dojazd do terenu siJowni wiatrowych: 
a) drogami publicznymi i drogami wewnętrznymi do ”ól, 
b) wyznacza się drogi dojazdowe do siJowni wiatrowych, o szeroko`ci minimum 4,00 m w liniach 

rozgraniczających, o Jącznej ”owierzchni Ń,65 ha. 

6) siJownie wiatrowe - fabrycznie nowe - nalewy umieszczać na konstrukcjach o ujednoliconej kolorystyce 

(kolor jasny, ”astelowy, nie kontrastujący z otoczeniem). Powierzchnia obiektu matowa, o ujednoli-

conym typie i kolorystyce siJowni w obszarze opracowania. 

7) zakaz umieszczenia reklam na konstrukcjach siJowni wiatrowych, za wyjątkiem symbolu producenta, 

8) konstrukcja siJowni wiatrowych winna ”osiadać zabez”ieczenia odgromowe, zabezpieczenie przed 

emisją fal elektromagnetycznych i ”oraweniem ”rądem elektrycznym, oraz wy”osawona w znaki prze-

szkodowe, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

9) o`wietlenie wiew nie ”owinno ”owodować nadmiernego ”od`wietlenia tJa zmniejszającego zasięg 
`wiatJa znaków nawigacyjnych oraz nie mowe ”rzy”ominać znaków nawigacyjnych, 

10) ”osadowienie obiektów wymaga wykonania dokumentacji geologiczno - inwynierskich, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi, 

11) do”uszcza się wykorzystanie terenów rolniczych ”od budowę tymczasowych ”laców i dróg monta-

wowych, ”o zakoLczeniu robót nalewy ”rzywrócić ”ierwotny stan terenu i s”osób jego uwytkowaniaŁ 
12) kawdy eta” ”rac ”rojektowych winien być zgJaszany do Szefostwa SJuwby Ruchu Lotniczego SiJ 

źbrojnych RP oraz Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie ”odając dane o ”owstaJych 
przeszkodach i terminie ukoLczenia budowy inwestycji, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2Ł Wyznacza się tereny rolne, z zakazem zabudowy, o powierzchni 43,83 ha - oznaczone na rysunku 

planu symbolem RP dla których ustala się: 

1) zachowanie terenów w dotychczasowym uwytkowaniu, z wyJączeniem staJych dróg dojazdowych do 
siJowni wiatrowych, 

2) zakaz realizacji siJowni wiatrowych oraz innych obiektów kubaturowych ”rzeznaczonych na staJy 
”obyt ludziŁ Śo”uszcza się wykorzystanie terenów rolniczych ”od budowę tymczasowych ”laców 

i dróg montawowychŁ Po zakoLczeniu robót nalewy ”rzywrócić rolnicze wykorzystanie terenówŁ 

3. Wyznacza się tereny komunikacji: 

1) istniejącą drogę gminną, klasy lokalnej ｭLｬ o powierzchni w granicach opracowania 0,37 ha, ozna-

czoną na rysunku ”lanu symbolem KŚGŁ Szeroko`ć drogi ń5,0 m w liniach rozgraniczającychŁ 
2) istniejącą drogę wewnętrzną, o powierzchni w granicach opracowania 0,20 ha, oznaczoną na rysun-

ku planu symbolem KŚWŁ Szeroko`ć drogi minimum 12,0 m w liniach rozgraniczającychŁ 

§ 5. Ustalenia w zakresie ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego i kulturowego 

ńŁ Ustala się dla terenu ”lanu: 

1) w ”rzy”adku nie eks”loatowania siJowni wiatrowych ”rzez okres ”owywej jednego roku, siJownie 
nalewy usunąć i ”rzywrócić ”ierwotną rolniczą funkcję terenu, 

2) zachować istniejące cieki i kanaJy, oczka wodne, zadrzewienia wystę”ujące wzdJuw dróg dojazdo-

wych do ”ól i w zagJębieniach terenu, oraz konfigurację terenu, 
3) zakaz nasadzeL zielenią wysoką otoczenia siJowni wiatrowych (”odkre`la gabaryty siJowni), 
4) obiekty techniczne kubaturowe (”rzekauniki energii) towarzyszące siJowniom sytuować w bez”o`red-

nim sąsiedztwie siJowni wiatrowychŁ 

2Ł Obowiązek ”rowadzenia monitoringu skutków oddziaJywania inwestycji na `rodowisko a w szcze-

gólno`ci na migrujące zwierzęta i ostoje ich bytowania oraz poziom haJasuŁ S”osób i zakres dziaJaL ratun-

kowych w celu usunięcia zagroweL stwierdzonych w wyniku ”rowadzonego monitoringu szkód wywoJanych 
funkcjonowaniem siJowni wiatrowych nalewy ustalić z Regionalnym Dyrektorem Ochrony _rodowiskaŁ 

3Ł Budowa siJowni wiatrowych wymaga ”rze”rowadzenia ”ostę”owania w sprawie oceny oddziaJy-

wania na `rodowisko zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4Ł Na terenie ”lanu wystę”ują stanowiska archeologiczne objęte strefą ｭWIIｬ i ｭWIIIｬ ochrony stano-

wisk archeologicznych. Dla strefy ｭWIIｬ - czę`ciowej ochrony stanowisk archeologicznych - ustala się: 

1) zachowanie stanowiska ujętego w ewidencji SJuwby Ochrony źabytków, ws”óJdziaJanie w zakresie 

zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi z odpowiednim organem do 

s”raw ochrony zabytków, 
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2) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie w granicach strefy, wyprzedzają-
cych roz”oczęcie ”rac ziemnych związanych z realizacją zamierzenia na zasadach okre`lonych ”rze”i-

sami odrębnymi dotyczących ochrony zabytkówŁ Śla strefy ｭWIIIｬ ograniczonej ochrony konserwa-

torskiej - ustala się: 
a) ws”óJdziaJanie w zakresie zamierzeL inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi 

z odpowiednim organem do s”raw ochrony zabytków, 
b) ”rze”rowadzenie archeologicznych badaL ratunkowych na terenie objętym realizacją ”rac ziem-

nych, na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi dotyczących ochrony zabytkówŁ 

§ 6. Ustalenia w zakresie inwynieriiŁ Ustala się dla terenu ”lanu: 

ńŁ SiJownie wiatrowe będą ”racowaJy bez obsJugi staJejŁ Obiekty nie wymagają do”rowadzenia wody 
ani od”rowadzenia `ciekówŁ 

2. W zakresie regulacji stosunków wodnych ustala się: 

1) inwentaryzację szczegóJową ukJadów melioracyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

2) zachować istniejące kanaJy melioracyjne (kanaJ velechowo ń, velechowo 2) tereny zmeliorowane 

i istniejące stosunki wodne. W przypadku kolizji z projektowanymi siJowniami wiatrowymi dopuszcza 

się ”rzebudowę istniejących systemów melioracyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) umowliwić wykonanie robót inwestycyjnych w zakresie odbudowy i budowy nowych urządzeL melio-

racyjnych oraz ich konserwacji i remontówŁ 

3. W zakresie elektroenergetyki ustala się: 

1) zachowuje się istniejące na”owietrzne linie elektroenergetyczne `rednich na”ięć (SN), 
2) energia elektryczna wytwarzana w siJowniach wiatrowych będzie ”rzesyJana liniami kablowymi SN do 

istniejących stacji elektroenergetycznych WNłSN (GPź) w Widuchowej i w Chojnie lub do Krajnika 

(gmina Gryfino)Ł Wariantowo do”uszcza się ”rzesyJanie energii elektrycznej wytwarzanej 
w siJowniach wiatrowych ”rojektowanymi liniami kablowymi SN do projektowanych stacji kontene-

rowych rozdzielczych SN/SN zlokalizowanych w sąsiedztwie siJowni wiatrowych i dalej liniami ka-

blowymi SN do istniejące stacji elektroenergetycznej WNłSN (GPź)Ł 
3) projektowane sieci infrastruktury technicznej zaleca się ”rowadzić w sąsiedztwie linii rozgraniczenia 

komunikacji publicznej i liniach rozgraniczenia komunikacji wewnętrznejŁ Śo”uszcza się ”oJączenie si-

Jowni wiatrowych liniami kablowymi poza drogami. 

4Ł Na terenie objętym planem do”uszcza się ”rojektowanie ”ozostaJych sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznejŁ Projektowane sieci zaleca się ”rowadzić w liniach rozgraniczenia komunikacji publicznej 

i wewnętrznejŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia koLcowe 

§ 7. Zmienia się ”rzeznaczenie gruntów rolnych, ”ochodzenia mineralnego nie stanowiących zwarte-

go kompleksu, na cele nierolnicze o Jącznej ”owierzchni 2,27 ha, w tym 0,46 ha gruntów ornych klasy 
R IIIa, 0,78 ha gruntów ornych klasy R IIIb, ń,Ń3 ha gruntów ornych klasy R IVa: 

1) pod fundamenty siJowni wiatrowych wraz z placami manewrowymi, (przyjmując ”od lokalizację jednej 
siJowni: fundament 30 m x30 m, pod plac manewrowy 900 m2) - 1,62 ha 

2) ”od drogi dojazdowe do siJowni - (przyjmując szeroko`ć drogi do 4,50 m) - 0,65 ha, 

§ 8. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci dla terenów ”rzeznaczonych ”od siJownie wiatrowe, ”lace 
manewrowe i drogi dojazdowe w wysoko`ci - 30%, dla ”ozostaJych terenów (tereny rolne) - 0%. 

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwaJy ”owierza się Wójtowi Gminy Widuchowa. 

§ 10. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa źachodnio”omorskiego, oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Widuchowa. 

 

 Przewodnicząca Rady 
 

Józefa Juzyszyn 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXXIV/353/2010 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 9 listopada 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXXIV/353/2010 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 9 listopada 2010 r. 
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źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXXIV/353/2010 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

 

 
  



Śziennik Urzędowy 

Województwa Zachodniopomorskiego Nr 130 ｦ 17062 ｦ Poz. 2605,2606 

 

źaJącznik nr 4 

do uchwaJy Nr XXXIV/353/2010 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

Rozstrzygnięcie w sprawie realizacji zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 

oraz zasady ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 111 

ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 

ze zmianami) Rada Gminy Widuchowa rozstrzyga, co nastę”uje: 
ź ustaleL zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

siJowni wiatrowych w rejonie miejscowo`ci velechowo - gmina Widuchowa oraz z przeprowadzonej anali-

zy i wykonanej ”rognozy skutków finansowych uchwalenia ”lanu wynika, iw jego ”rzyjęcie oraz realizacja 

zapisanych w nim zadaL z zakresu infrastruktury technicznej nie ”ociągnie za sobą wydatków z budwetu 
gminy. 

Wszelkie inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, a więc i inwestycje 

w zakresie infrastruktury technicznej są wynikiem realizacji zamierzeL Inwestora i będą w caJo`ci finan-

sowane ze `rodków ”ozabudwetowychŁ 
 

źaJącznik nr 5 

do uchwaJy Nr XXXIV/353/2010 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz art. 54 ust. 2 i 3, art. 40 

ustawy z dnia 3 ”audziernika 2ŃŃ8 r. o udostę”nieniu informacji o `rodowisku i jego ochronie, udziale 

s”oJeczeLstwa w ochronie `rodowiska oraz o ocenach oddziaJywania na `rodowisko (Dz. U. Nr 199, 

poz. 1227) Rada Gminy Widuchowa rozstrzyga, co nastę”uje: 
Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Widuchowa w rejonie miejsco-

wo`ci velechowo wyJowonego do ”ublicznego wglądu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nie 
wniesiono uwag. 

Wobec ”owywszego, rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu jest bezprzedmiotowe. 
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UCHWAIA NR XLVI/417/10 

 RADY MIEJSKIEJ W BOBOLICACH 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie wielko`ci `rodków publicznych przeznaczonych na udzielenie pomocy w ramach 

zwolnieL z podatku od nieruchomo`ciŁ 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 


