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3. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w planie zagospodarowania przestrzennego, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego gminy Lubasz.

4. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia reali-
zacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego gminy Lubasz.

5. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no-
�ci od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy;

Poz. 2130, 2131

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych;

b) dotacji samorz¹du województwa;

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych;

d) kredytów i po¿yczek bankowych;

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) odzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.

2131

UCHWA£A Nr XIX/207/09 RADY GMINY W LUBASZU

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze dzia³ek 4/1 i 4/4 w S³awnie

Na podstawie 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 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy w
Lubaszu uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego na obszarze dzia³ek 4/1 i 4/4 w S³awnie, zwany
dalej �planem�.

2. Plan obejmuje obszary w obrêbie wsi S³awno.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone s¹ na
rysunku planu.

4. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu, opracowany w skali 1:1000
i zatytu³owany �Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego a obszarze dzia³ek 4/1 i 4/4 w S³awnie�,
stanowi¹cy czê�æ graficzn¹ planu, zwany dalej �rysun-
kiem planu�;

2) za³¹cznik Nr 2 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie w sprawie
stwierdzenia zgodno�ci ze studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego;

3) za³¹cznik Nr 3 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Gminy w
Lubaszu o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu planu;

4) za³¹cznik Nr 4 - stanowi¹cy rozstrzygniêcie Rady Gminy w
Lubaszu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dzia³ce � nale¿y przez to rozumieæ dzia³kê budowlan¹ w
rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, stanowi¹c¹ obszar, na którym mo¿e byæ
realizowane zamierzenie inwestycyjne, do którego maj¹
zastosowanie uregulowania zawarte w uchwale;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
liniê okre�laj¹c¹ dopuszczaln¹ minimaln¹ odleg³o�æ bu-
dynku lub obiektu od linii rozgraniczaj¹cej drogi;

3) ogrodzeniu a¿urowym - nale¿y przez to rozumieæ ogrodzenie,
w którym udzia³ powierzchni pe³nej wynosi najwy¿ej 30%;

4) powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ po-
wierzchniê wszystkich budynków zlokalizowanych na dzia³-
ce, mierzon¹ po obrysie �cian zewnêtrznych, bez schodów,
ramp, tarasów, zadaszeñ, wiatro³apów;
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5) powierzchni zieleni - nale¿y przez to rozumieæ sumê po-
wierzchni biologicznie czynnych, pokrytych ro�linno�ci¹
trawiast¹, zakrzewionych, zadrzewionych lub urz¹dzonych
jako oczka wodne;

6) reklamie - nale¿y przez to rozumieæ no�nik informacji
wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z ele-
mentami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebêd¹cy
szyldem, tablic¹ informacyjn¹ lub znakiem w rozumieniu
przepisów o znakach i sygna³ach drogowych;

7) szyldzie � nale¿y przez to rozumieæ oznaczenie jednostki
organizacyjnej lub przedsiêbiorcy, ich siedzib lub miejsc
wykonywania dzia³alno�ci;

8) terenie - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê o okre�lo-
nym rodzaju przeznaczenia podstawowego, stanowi¹c¹
najmniejsz¹ wydzielon¹ liniami rozgraniczaj¹cymi jednost-
kê ustaleñ planu, oznaczon¹ numerem i symbolem litero-
wym, dla której obowi¹zuj¹ ustalenia szczegó³owe;

9) uci¹¿liwo�ci dla �rodowiska � nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stan powoduj¹ce przekroczenie stan-
dardów jako�ci �rodowiska okre�lonych w przepisach
odrêbnych.

§3. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
przeznaczenie terenów:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczone na rysunku planu symbolami MN/U;

2) tereny wód powierzchniowych �ródl¹dowych, oznaczone
na rysunku planu symbolami WS.

§4. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego ustala siê zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów
budowlanych i urz¹dzeñ, które wp³ywaj¹ negatywnie na ³ad
przestrzenny, a w tym:

1) wolnostoj¹cych reklam;

2) tymczasowych obiektów budowlanych, z wyj¹tkiem urz¹-
dzeñ zaplecza budów lokalizowanych w bezpo�rednim
s¹siedztwie terenu budowy;

3) ogrodzeñ pe³nych z elementów prefabrykowanych.

§5. W zakresie zasad ochrony �rodowiska, przyrody i
krajobrazu kulturowego ustala siê:

1) zakaz lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co
oddzia³ywaæ na �rodowisko okre�lonych w przepisach od-
rêbnych, z wyj¹tkiem lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) dopuszczenie stosowania szczelnych zbiorników bezod-
p³ywowych i wywozu �cieków do oczyszczalni �cieków
przez koncesjonowane firmy;

3) ochronê powierzchni ziemi, powietrza i wód zgodnie z
przepisami odrêbnymi;

4) nakaz ograniczenia do granic dzia³ki inwestora jakichkol-
wiek emisji czynników szkodliwych i uci¹¿liwych;

5) zastosowanie zabezpieczeñ dla nawierzchni przeznaczo-
nych dla postoju ruchu ko³owego przed infiltracj¹ zanie-
czyszczeñ wód opadowych do �rodowiska gruntowo-wod-
nego;

6) zagospodarowanie zieleni¹ wszystkich powierzchni wol-
nych od utwardzenia;

7) wskazanie, ¿e tereny MN/U nale¿¹ do terenów, dla których
obowi¹zuj¹ dopuszczalne poziomy ha³asu jak dla terenów
mieszkaniowo-us³ugowych, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi;

8) zakaz lokalizacji stacji bazowych i przesy³owych telefonii
komórkowej.

§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej ustala siê dla ochro-
ny archeologicznego dziedzictwa obowi¹zek uzgadniania z
Wojewódzkim Urzêdem Ochrony Zabytków w Poznaniu, De-
legatura w Pile prac ziemnych zwi¹zanych z zabudowaniem i
zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowi¹zuj¹cego
inwestora zakresu prac archeologicznych.

§7. W zakresie wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych ustala siê:

1) o�wietlenie terenu oraz zastosowanie trwa³ych i estetycz-
nych elementów urz¹dzenia;

2) dopuszczenie lokalizowania obiektów ma³ej architektury;

3) dopuszczenie lokalizowania szyldów reklamowych o po-
wierzchni maksymalnej 0,5 m2 na elewacjach budynków
us³ugowo-gospodarczych w kondygnacji parteru.

§8. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z us³ugami, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U
ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dopuszczenie lokalizacji:

a) jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego wol-
nostoj¹cego na dzia³ce;

b) jednego budynku us³ugowo-gara¿owego lub gara¿o-
wego na dzia³ce;

c) doj�æ i dojazdów zwi¹zanych z funkcj¹ terenu oraz
dojazdów przeciwpo¿arowych;

d) ma³ej architektury i o�wietlenia terenu;

e) funkcji us³ugowych w zakresie handlu, gastronomii,
administracji, us³ug zdrowia;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) maksymalna sumaryczna powierzchnia zabudowy � do
20% powierzchni dzia³ki;

b) obowi¹zek zachowania � 50% powierzchni dzia³ki w
postaci terenów zieleni - powierzchnia biologicznie
czynna;

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu;

3) zasady i warunki zabudowy:

a) wysoko�æ zabudowy budynków mieszkalnych � nie
wiêcej ni¿ jedna kondygnacja podziemna, jedna nad-
ziemna i poddasze u¿ytkowe, maksymalnie 10 m do
najwy¿szego punktu dachu;
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b) obowi¹zuj¹ce dachy sko�ne o nachyleniu po³aci od 30
do 45 stopni;

c) pokrycie dachu stromego - dachówka lub materia³
dachówko-podobny;

d) obiekt us³ugowo-gara¿owy lub gara¿owy � jednokon-
dygnacyjny, maksymalnie 5 m do najwy¿szego punktu
dachu;

e) dopuszcza siê po³¹czenie obiektu us³ugowo-gara¿owe-
go lub gara¿owego z budynkiem mieszkalnym;

f) ogrodzenia a¿urowe o wysoko�ci nie wiêcej ni¿ 1,5 m,
materia³em i kolorystyk¹ nawi¹zuj¹ce do zabudowy
kubaturowej dzia³ki, z mo¿liwo�ci¹ obsadzenia pn¹cza-
mi lub ¿ywop³otem;

g) minimalna szeroko�æ dzia³ki od strony drogi gminnej �
22 m.

§9. Na terenach wód �ródl¹dowych powierzchniowych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami WS ustala siê
nastêpuj¹ce parametry i wska�niki zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych �ró-
dl¹dowych � ciek wodny, staw;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) zakaz zrzutu �cieków sanitarnych do stawów;

b) w sprawach nie uregulowanych niniejsz¹ uchwa³¹ w
zakresie u¿ytkowania terenów WS, maj¹ zastosowanie
przepisy szczególne.

§10. Nie okre�la siê granic i sposobów zagospodarowania
terenów lub obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów górniczych,
a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz zagro-
¿onych osuwaniem siê mas ziemnych, ze wzglêdu na brak ich
wystêpowania na obszarze objêtym planem.

§11. W planie nie wyznacza siê terenów wymagaj¹cych
wszczêcia postêpowania scalania i podzia³u nieruchomo�ci w
rozumieniu przepisów odrêbnych; nie okre�la siê tak¿e szcze-
gó³owych zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomo-
�ci w rozumieniu przepisów odrêbnych.

§12. Nie okre�la siê szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy.

§13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê:

1) dostêpno�æ komunikacyjn¹ do dzia³ek z przyleg³ych tere-
nów istniej¹cej drogi gminnej;

2) w zale¿no�ci od programu funkcjonalnego zapewnienie na
dzia³ce pe³nych potrzeb parkingowych, przy czym nie
mniej ni¿:

a) 2 miejsca parkingowe na 1 lokal mieszkalny w zabudo-
wie jednorodzinnej;

b) 2 stanowiska na 10 zatrudnionych dla funkcji us³ugowej;

c) 2 stanowiska na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
biur;

d) 3 stanowiska na ka¿de 100 m2 powierzchni u¿ytkowej
obiektów handlowych i us³ug zdrowia;

e) 3 stanowiska na ka¿de 10 miejsc w obiektach �wiadcz¹-
cych us³ugi gastronomii, kultury i rekreacji.

§14. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej ustala siê:

1) zachowanie istniej¹cej sieci infrastruktury technicznej z
dopuszczeniem jej remontu i rozbudowy;

2) zaopatrzenie w wodê z sieci wodoci¹gowej lokalizowanej
na terenach komunikacji;

3) odprowadzenie �cieków bytowych do szczelnych zbiorni-
ków bezodp³ywowych z zapewnieniem systematycznego
wywozu �cieków przez koncesjonowanego przewo�nika
do oczyszczalni �cieków,

4) zakaz wprowadzania �cieków bytowych do gruntu i wód
powierzchniowych;

5) zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w gra-
nicach w³asnej dzia³ki lub odprowadzenie do sieci kanali-
zacji deszczowej zgodnie z przepisami odrêbnymi;

6) dopuszczenie retencjonowania wód opadowych i roztopo-
wych i ich wtórne wykorzystanie do celów nawodnieñ;

7) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z sieci elektroenerge-
tycznej;

8) do wytwarzania energii do celów grzewczych stosowanie
paliwa p³ynnego, gazowego i sta³ego charakteryzuj¹cego
siê niskimi wska�nikami emisji lub alternatywne �ród³a
energii z zakazem stosowania ogrzewania kominkami jako
jedynego �ród³a grzewczego;

9) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomunikacyjnej na tere-
nach komunikacji wy³¹cznie jako sieci podziemnej.

§15. Nie okre�la siê innych ni¿ dotychczasowe sposobów
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urz¹dzenia i
u¿ytkowania terenów, do czasu ich zagospodarowania zgod-
nego z uchwa³¹.

§16. Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, okre�lon¹ przy
uwzglêdnieniu przeznaczenia terenu, w zwi¹zku z uchwale-
niem planu.

§17. 1. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Lubasz.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Bogus³aw Dymek

Poz. 2131
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr XIX/207/09

Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

na obszarze dzia³ek nr 4/1 i 4/4 w S³awnie.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNO�CI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Poz. 2131

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w Lubaszu stwierdza zgod-

no�æ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze dzia³ek nr 4/1 i 4/4 w S³awnie z ustaleniami
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y nr XIX/207/09

Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

na obszarze dzia³ek nr 4/1 i 4/4 w S³awnie.

ROZSTRZYGNIÊCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w Lubaszu rozstrzyga, co
nastêpuje:

Na podstawie o�wiadczenia Wójta Gminy Lubasz z dnia 22
kwietnia 2009 r. w sprawie braku uwag do projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wy³o¿onego
do publicznego wgl¹du wraz z prognoz¹ skutków wp³ywu
ustaleñ planu na �rodowisko, nie rozstrzyga siê o sposobie ich
rozpatrzenia.

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y nr XIX/207/09

Rady Gminy w Lubaszu
z dnia 24 kwietnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

na obszarze dzia³ek nr 4/1 i 4/4 w S³awnie.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE DZIA£EK NR 4/1 I 4/4 W S£AWNIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz.U. Nr
80, poz. 717 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy w
Lubaszu rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w nastê-
puj¹cy sposób:

§1. 1. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej pro-
wadziæ bêd¹ w³a�ciwe przedsiêbiorstwa, w kompetencji któ-
rych le¿y rozwój sieci: wodoci¹gowej i kanalizacji sanitarnej,
energetycznej, gazoci¹gowej i cieplnej, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie
przepisów odrêbnych. Zadania w zakresie gospodarki odpa-
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dami realizowane bêd¹ zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki
odpadami oraz na podstawie przepisów odrêbnych.

2. Za podstawê przyjêcia do realizacji zadañ okre�lonych
w planie zagospodarowania  przestrzennego, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy, stanowiæ bêd¹ zapisy Wieloletniego
Planu Inwestycyjnego gminy Lubasz.

3. Okre�lenie terminów przyst¹pienia i zakoñczenia reali-
zacji tych zadañ, ustalone bêdzie wed³ug kryteriów i zasad
przyjêtych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego gminy Lubasz.

4. Inwestycje realizowane mog¹ byæ etapowo w zale¿no-
�ci od wielko�ci �rodków przeznaczonych na inwestycje.

§2. Finansowanie inwestycji bêdzie odbywaæ siê poprzez:

1) wydatki z bud¿etu gminy;

2) wspó³finansowanie �rodkami zewnêtrznymi, poprzez bu-
d¿et gminy � w ramach m.in.:

a) dotacji unijnych;

b) dotacji samorz¹du województwa;

c) dotacji i po¿yczek z funduszy celowych;

d) kredytów i po¿yczek bankowych;

e) innych �rodków zewnêtrznych;

3) odzia³ inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieñ
o charakterze cywilno � prawnym lub w formie partner-
stwa publiczno � prywatnego � �PPP�, a tak¿e w³a�cicieli
nieruchomo�ci.
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UCHWA£A Nr XXXV/253/2009 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 22 maja 2009 r.

w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

Na podstawie art. 28 §4 i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z poz.
zm.1), oraz art. 6 ust. 12, art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 z poz. zm.2), oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z poz.
zm.3), 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 poz. zm.4)
Rada Gminy Czarnków uchwala co nastêpuje:.

§1. Dokonuje siê zmiany w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y XXVI/
184/2008 Rady Gminy Czarnków z dnia 30 pa�dziernika 2008 r w
sprawie poboru podatków w drodze inkasa, który otrzymuje
brzmienie zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego i ma zastosowanie do inkasa poczynaj¹c od miesi¹-
ca lipca roku podatkowego 2009.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków

(-) Henryk Mietlicki

1 Zmiany wymienionej ustawy og³oszone zosta³y w Dz. U z
2005r Nr 86, poz. 732; Nr 85, poz. 727; Nr 143 poz. 1199;
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz.
1590; Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 105 poz. 721; Nr 120,
poz. 818; Nr 195 poz. 1414; Nr 225 poz. 1671; Nr 112, poz.
769; Nr 192, poz. 1378; z 2008 r. Nr 118 poz. 745, Nr 141
poz. 888, Nr 180 poz. 1109. Nr 209 poz. 1316, Nr 209 poz.
1318, Nr 209 poz. 1320, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 44 poz.
362, Nr 57 poz. 466.

2 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z
2005 r. Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847; z 2008 r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, z 2009
r. Nr 56 poz. 458.

3 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z
2006 Nr 143 poz. 1199, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825,
Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109 poz. 747; z 2008 r. Nr
116, poz. 730, Nr 237 poz. 1655, z 2009 r. Nr 56 poz. 458.

4 Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U. z
2002 r. Nr 216 poz. 1826, z 2005 r. Nr 164 poz. 1365, Nr 179
poz. 1484, Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 249 poz. 1825,
Nr 245, poz. 1775, z 2008 r. Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr
56 poz. 458.


