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Uchwa³a Nr XXI/219/2008
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku od nieruchomo-
�ci, podatku rolnego oraz podatku le�nego w drodze inka-
sa, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia
za inkaso.

Na podstawie art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z zm.), art. 6 b Ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r.
Nr 136, poz. 969 z zm.) oraz art. 6 ust. 8 Ustawy z dnia
30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200 poz. 1682 z zm.) - Rada Miejska w Bieczu uchwala,
co nastêpuje:

§ 1

Zarz¹dza siê pobór w drodze inkasa:
1. podatku od nieruchomo�ci od osób fizycznych,
2. podatku rolnego od osób fizycznych,
3. podatku le�nego od osób fizycznych.

§ 2

Na inkasentów, o których mowa w § 1 wyznacza siê:
1. w so³ectwie Binarowa - Pani Ewa Bochnia,
2. w so³ectwie Bugaj - Pani Krystyna Laszkiewicz,
3. w so³ectwie G³êboka - Pan Franciszek Krupa,
4. w so³ectwie Grudna Kêpska - Pan W³adys³aw Przybycieñ,
5. w so³ectwie Korczyna - Pani Zofia Patrzyk,
6. w so³ectwie Libusza - Pani Bo¿ena Wo�niak,
7. w so³ectwie Rac³awice - Pani El¿bieta Bajorek,
8. w so³ectwie Ro¿nowice - Pani Stefania Duran,
9. w so³ectwie Sitnica - Pan Józef Kural

10. w so³ectwie Strzeszyn - Pan Marian Kalisz

§ 3

Dla inkasentów, o których mowa w § 2, ustala siê wyna-
grodzenie za inkaso w wysoko�ci 2 % od zainkasowanej
kwoty.

§ 4

Traci moc uchwa³a Nr VI/33/2007 Rady Miejskiej w Bie-
czu z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie zarz¹dzenia po-
boru podatku od nieruchomo�ci, podatku od posiadania
psów, podatku rolnego oraz podatku le�nego w drodze in-
kasa, okre�lenia inkasentów i wysoko�ci wynagrodzenia
za inkaso.

§ 5

Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Gminy
Biecz.

§ 6

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego.

§ 7

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Mazur
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Uchwa³a* Nr XXXII/360/2008
Rady Gminy Che³miec

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Che³miec - czê�ci
wsi �winiarsko ("�winiarsko B").

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) zwanej
dalej "Ustaw¹"; art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.), po stwierdzeniu zgodno�ci z ustaleniami "Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Che³miec" uchwalonego Uchwa³¹ Nr LX/339/98 Rady
Gminy Che³miec z dnia 23 kwietnia 1998 r. (niepubl.) Rada
Gminy Che³miec uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Zmienia siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Che³miec - czê�ci wsi �winiarsko ("�winiar-
sko B") uchwalony Uchwa³¹ Nr XXIII/218/2008 Rady Gmi-
ny Che³miec z dnia 28 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³o-
polskiego Nr 368 z dnia 3 czerwca 2008 r.) w jego czê�ci
tekstowej, w ten sposób, ¿e w § 9, w dziale A, w ustaleniach
szczegó³owych dla terenów "M1.1 - M1.11" ustêp 6 otrzy-
muje brzmienie:
"6. Obowi¹zuje wykonanie podzia³u geodezyjnego terenu

na dzia³ki budowlane z jednoczesnym wydzieleniem dróg
wewnêtrznych i terenów zieleni. Wydzielane dzia³ki bu-
dowlane nie mog¹ byæ mniejsze ni¿ 500 m2. Szeroko�æ
frontu wydzielanej dzia³ki budowlanej nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 20,0 m."

2. Za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y jest rozstrzygniêcie Rady
Gminy Che³miec w sprawie uwag do projektu zmiany planu
(za³. Nr 1), oraz o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych
Gminy (za³. Nr 2).

3. Pozosta³e ustalenia uchwa³y wymienionej w ust. 1 pozo-
staj¹ bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Che³-
miec.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-

Poz. 51, 52

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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go oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy
Che³miec.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXXII/360/2008
Rady Gminy Che³miec
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Sposób rozpatrzenia uwag do zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Che³-

miec - czê�ci wsi �winiarsko ("�winiarsko B")

Wójt Gminy Che³miec o�wiadcza, ¿e w trakcie wy³o¿enia do
publicznego wgl¹du w dniach od 21 pa�dziernika do 19 listopa-
da 2008r i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿enia projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Che³miec - czê�ci wsi �winiarsko ("�winiarsko B") w zakresie
ustalenia minimalnej powierzchni wydzielanej dzia³ki budowla-
nej na czê�ci terenu objêtego planem (o symbolach "MN1.1"
do "MN 1.11" - nie wp³ynê³y ¿adne uwagi, o których mowa w art.
8 ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXII/360/2008
Rady Gminy Che³miec
z dnia 18 grudnia 2008 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych

do zadañ w³asnych Gminy.

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje siê ¿adnych in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do za-
dañ w³asnych Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek
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Uchwa³a Nr XXXII/187/2008
Rady Gminy Jab³onka

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwa³y Rady Gminy Nr XXXI/181/2008
z dnia 1 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia stawek
podatku od nieruchomo�ci i sposobu jego poboru.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1
art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.),
a tak¿e na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 12 Ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych
(t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 121 poz. 844 z pó�n. zm.) Rada Gminy
Jab³onka uchwala, co nastêpuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/181/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomo�ci i spo-
sobu jego poboru dokonuje siê zmian:

1. w § 1 poprzez dodanie pkt 4 a o brzmieniu:
"pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej sta-
tutowej dzia³alno�ci po¿ytku publicznego przez organizacje
po¿ytku publicznego 2 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej".

2. w § 3 ust. 2 skre�la siê podpunkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmie-
nie: "Inkasenci zobowi¹zani s¹ do dokonywania poboru po-
datku od nieruchomo�ci od osób fizycznych w Ustawowych
terminach".

3. Pozosta³e postanowienia uchwa³y pozostaj¹ bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskie-
go i ma zastosowanie do podatku nale¿nego od 1 stycz-
nia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: E. Moniak
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Uchwa³a Nr XXVIII/186/2008
Rady Gminy Korzenna

z dnia 29 grudnia 2008 r.

w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr XXVII/161/2008 Rady Gmi-
ny Korzenna z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie: okre�lenia
wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w zwi¹zku z art. 40, 41 i 42
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pó�n. zm.) oraz art. 5 ust. 1, 3 i 4
Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokal-
nych (j.t.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z pó�n. zm.) Rada
Gminy Korzenna na wniosek Wójta uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Zmienia siê Uchwa³ê Nr XXVII/161/2008 Rady Gminy Ko-
rzenna z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie: okre�lenia wysoko-
�ci stawek podatku od nieruchomo�ci w ten sposób, ¿e w § 1
pkt 2 lit. a skre�la siê s³owa "po³o¿onych na gruntach nierucho-
mo�ci".

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego oraz na stronach BIP Gminy Ko-
rzenna.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od og³oszenia
i ma zastosowanie do podatku nale¿nego od 1 stycz-
nia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy Rady: W. Kracoñ

Poz. 52, 53, 54


