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Załącznik Nr 2 
do Uchwały RM Nr XXVI/475/2008

Rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) 

Rada Miejska Mikołowa 
postanawia, co następuje:

Ze względu na brak uwag dotyczących wyłożonego 
do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mikołowa dla terenu Centrum, przy ul. Żwirki i 
Wigury, nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie 
ich rozpatrzenia.
   PRZEWODNICZĄCY
   RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

   mgr Tadeusz Socha

Załącznik Nr 3 
do Uchwały RM Nr XXVI/475/2008

Rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji zapisanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie

z przepisami o finansach publicznych

Ze względu na to, że zmiana planu nie przewiduje 
nowych inwestycji w zakresie infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, nie 
dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie realizacji i 
zasadach finansowania.

   PRZEWODNICZĄCY
   RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

   mgr Tadeusz Socha
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UCHWAŁA NR XXVII/503/2008
Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVI/473/2008 
z dnia 28 października 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla terenu Centrum przy ul. Okrzei

 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/473/
2008 z dnia 28 października 2008 r.
1.  Zmienić zapis § 6 brzmiący:
 „W obszarze objętym planem ustala się 0% 

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

2. § 6 otrzymuje brzmienie:
 „W obszarze objętym planem ustala się 10% staw-

kę procentową służącą naliczaniu jednorazowej 
opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomo-
ści”.

§ 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


