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UCHWAŁA NR LVII/447/10
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów
w Śródmieściu miasta Świętochłowice w zakresie zmian
w tekście dotyczących jednostki B3-03-OPF/TCM
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1;
w związku z art. 14 ust.8 i art.29 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta
Miasta Świętochłowice

infrastruktury technicznej, należących do zadań
własnych Gminy.
Rozdział II
Przepisy szczegółowe

zmianę miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów w Śródmieściu
miasta Świętochłowice w zakresie zmian
w tekście dotyczących jednostki B3-03-OPF/TCM

§ 2. 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach numer XXXII/263/2001 z dnia 25.04.2001
w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia
miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej
Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice, ul. Metalowców, ul. Wojska Polskiego, granice
administracyjne miasta ogłoszonej w dzienniku
urzędowym województwa śląskiego Nr 44 poz.
1095 z dnia 10 lipca 2001r. wprowadza się następujące zmiany:
1) par. 12 ust. 8.2 w zapisach jednostki B3-03-OPF/TCM wprowadza się następujące zmiany:
a) punkt 1 tiret 5 otrzymuje brzmienie: IIIp/11G,
b) punkt 1 tiret 6 otrzymuje brzmienie: max.
40% zabudowanego terenu,
c) punkt 1 tiret 6 otrzymuje brzmienie: 0.46 < ln
< 0.95.

Rozdział I
Przepisy ogólne

Rozdział III
Przepisy końcowe

§ 1. 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach numer XXXII/263/2001 z dnia 25.04.2001
w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru śródmieścia
miasta Świętochłowice w granicach: pas Drogowej
Trasy Średnicowej, linia kolejowa Katowice - Gliwice, ul. Metalowców, ul. Wojska Polskiego, granice
administracyjne miasta ogłoszonej w dzienniku
urzędowym województwa śląskiego Nr 44 poz.
1095 z dnia 10 lipca 2001r. wprowadza się zmiany
w zakresie zapisów tekstowych.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych Gminy
oraz o zasadach ﬁnansowania inwestycji z zakresu

§ 3. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej
uchwale stosuje się przepisy odrębne.

po stwierdzeniu
zgodności planu z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta
Świętochłowice przyjętego uchwałą
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
nr LVII/422/10 z dnia 3.11.2010 r.
Rada Miejska w Świętochłowicach uchwala:

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach
internetowych Miasta Świętochłowice.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr inż. Andrzej Szaton

Rady Miejskiej w wi tochłowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 10

– 556 –

Poz. 170, 171

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/447/10
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygni cie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale do zada własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pó n. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pó n. zm.) oraz
art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240 z pó n. zm.) Rada Miejska w wi tochłowicach rozstrzyga, co nast puje:
§ 1. Z ustale
zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wynika, e brak jest inwestycji zapisanych w planie z zakresu infrastruktury
technicznej.
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UCHWAŁA NR XLIX/477/2010
RADY GMINY WYRY
z dnia 14 października 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania i rozkładania na raty wierzytelności
Gminy Wyry oraz podległych jednostek organizacyjnych Gminy Wyry z tytułu należności pieniężnych
mających charakter cywilnoprawny, oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej
w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,
a także wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 i 42 ustawy o samorządzie gminnym (jt.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.
12 pkt 11, art. 56 i 59 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o ﬁnansach publicznych (Dz. U. Nr
157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 4 i 13 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jt.
Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Wyry
uchwala:
Rozdział 1
Postanowienia wstępne
§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty
oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy
Wyry oraz podległych jednostek organizacyjnych
Gminy Wyry z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, zwanych dalej
„wierzytelnościami”, wobec osób ﬁzycznych, osób
prawnych, a także podległych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
zwanych dalej „dłużnikami”, określa warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach,
w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną,

a także wskazuje organy i osoby uprawnione do
udzielania tych ulg.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. wierzytelności – oznacza to należność główną
lub odsetki za zwłokę albo kary umowne, koszty
upomnień, przy czym kwoty wierzytelności tego
samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie
ulegają kumulacji;
2. dłużniku – oznacza to osobę ﬁzyczną, osobę
prawną, a także jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
3. uldze – oznacza to umorzenie, rozłożenie na
raty lub odroczenie terminu zapłaty wierzytelności;
4. kosztach dochodzenia – oznacza to koszty
sądowe, koszty zastępstwa procesowego, opłaty
pocztowe, telefoniczne, koszty czynności przygotowawczych, ogłoszeń oraz inne niezbędne koszty
poniesione w celu przymusowego dochodzenia
zapłaty wierzytelności;
5. kosztach egzekucji – oznacza to opłaty egzekucyjne i zwrot wydatków gotówkowych komornika
poniesionych w toku egzekucji, w zakresie niezbędnym do celowego przeprowadzenia egzekucji,
określonych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ko-

