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UCHWAŁA NR III/16/10 RADY GMINY CZERMIN 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czermin w sprawie 

zmiany urzędowej nazwy miejscowości 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 2003 roku o urzćdowych nazwach miejscowoċci 
i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003r., Nr 166, 
poz. 1612 ze zmianami), art. 5a ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r., Nr 141, poz. 1591 ze zmianami) uchwala sić 
co nastćpuje:  

§ 1. Postanawia sie przeprowadzić konsultacje 
z mieszkaĉcami miejscowoċci Skrzypna w sprawie 
zmiany nazwy tej miejscowoċci na „Skrzypnia”. 
 
§ 2. 1. Okreċla sić nastćpujące zasady i tryb przepro-
wadzenia konsultacji w sprawie okreċlonej w § 1: 

1) konsultacje przeprowadzone zostaną 
w terminie 1 miesiąca od dnia wejċcia w życie 
niniejszej uchwały, 

2) zawiadomienie o terminie i miejscu zebrania 
poda w formie zarządzenia Wójt Gminy 
Czermin do publicznej wiadomoċci poprzez 
wywieszenie ich na tablicy ogłoszeĉ 
w miejscowoċci Skrzypna, Urzćdzie Gminy 
w Czerminie, a także opublikowanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiado-
mienie o konsultacjach powinno byċ dokona-
ne, co najmniej 7 dni przed ich terminem 
i okreċlać miejsce, dzieĉ i godzinć rozpoczćcia 
zebrania, 

3) w konsultacjach mają prawo brać udział oso-
by stale zamieszkujące na terenie, na którym 
mają być przeprowadzone konsultacje, które 
w dniu konsultacji mają ukoĉczone 18 lat, 

4) konsultacje odbćdą sić w formie głosowania 
jawnego poprzez zadanie pytaĉ: kto jest za, 

kto jest przeciw zmianie nazwy miejscowoċci 
ze Skrzypna na Skrzypnia”, 

2. Zebranie w sprawie konsultacji jest ważne 
bez wzglćdu na liczbć uczestniczących w nim osób 
uprawnionych do udziału w głosowaniu. 

3. Zebranie otwiera, prowadzi oraz zarządza 
i przeprowadza głosowanie Sołtys sołectwa Skrzyp-
na. 

4. Z zebrania Sołtys sporządza protokół, który 
powinien zawierać: 

1) datć zebrania, 
2) listć obecnoċci, 
3) stwierdzenie kworum, 
4) przedmiot zebrania i przebieg konsultacji, 
5) wynik głosowania w konsultowanej sprawie, 
6) podpis Sołtysa i protokolanta. 

5. Protokół z zebrania wraz z listą obecnoċci 
Sołtys przekazuje Wójtowi Gminy Czermin 
w terminie 14 dni od dnia odbycia zebrania. Wójt 
otrzymany protokół przekazuje niezwłocznie Prze-
wodniczącemu Rady Gminy Czermin. 

6. Rada Gminy Czermin poddaje analizie wyniki 
konsultacji oraz podaje je do publicznej wiadomoċci. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić wójtowi Gminy 
Czermin. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczący 
Rady Gminy Czermin  
(-) Robert Mikołajczak 
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UCHWAŁA NR IV/25/11 RADY MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ 

 z dnia 25 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz na obszarze parku 
krajobrazowo-dworskiego w Czesławicach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591, zmiana: Dz.U. z 2002r. 
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 
153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r. Nr 80 
poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 
poz.1055, Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 

poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 
poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.U. z 2007r. Nr 48 
poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, Dz.U. 
z 2008r. Nr 180 poz.1111, Dz.U. Nr 223 poz.1458, 
Dz.U. z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, 
Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 
675), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz.717, zmiana: Dz.U. z 2004r. Nr 
6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005r. Nr 113 
poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006r. Nr 45 
poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008r. Nr 199 
poz.1227, Nr 201 poz.1237, Nr 220 poz.1413, Dz.U. 
z 2010r. Nr 24 poz.124, Nr 75 poz.474, Nr 106 poz. 
675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz.871, Nr 155 
poz.1043), Rada Miasta i Gminy Gołaĉcz, uchwala, 
co nastćpuje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Gołaĉcz na obszarze 
parku krajobrazowo-dworskiego w Czesławicach. 

2. Granice planu stanowią linie rozgranicza-
jące obszar parku krajobrazowo-dworskiego 
w Czesławicach, oznaczone graficznie na rysunku 
planu, zwanym dalej rysunkiem. 

3. Integralne czćċci uchwały obejmują: 
1) rysunek w skali 1 : 1000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygnićcie w sprawie stwierdzenia 

zgodnoċci miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Gołaĉcz na 
obszarze parku krajobrazowo-dworskiego 
w Czesławicach z ustaleniami zmiany stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Gołaĉcz, 
stanowiące załącznik nr 2 do uchwały; 

3) rozstrzygnićcie w sprawie sposobu realiza-
cji, zapisanych w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego gminy Go-
łaĉcz na obszarze parku krajobrazowo-
dworskiego w Czesławicach, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadaĉ własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania, stanowiące 
załącznik nr 3 do uchwały; 

4) rozstrzygnićcie w sprawie sposobu rozpa-
trzenia uwag do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Go-
łaĉcz na obszarze parku krajobrazowo-
dworskiego w Czesławicach, stanowiące 
załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 2. 1. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują: 
1) obszary objćte ochroną na podstawie 

przepisów szczególnych, w tym tereny 
górnicze oraz zagrożone powodzią 
i osuwaniem sić mas ziemnych; 

2) tereny przestrzeni publicznej, o których 
mowa w przepisach o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Na obszarze objćtym planem nie ustala 
sić: 

1) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów; 

2) zasad i warunków scalenia oraz ponowne-
go podziału nieruchomoċci. 

 
§ 3. 1. Na obszarze objćtym planem ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie terenów: 

1) teren parku krajobrazowo-dworskiego na 
obszarze wpisanym do rejestru zabytków 
(dz. nr ewid. 54/14 ), z istniejącym zabyt-
kowym dworem, przeznaczonym na cele 
usługowe, oznaczenie na rysunku – ZP/U; 

2) teren istniejącego parku, stanowiącego in-
tegralną czćċć terenu, o którym mowa 
w pkt 1, oznaczenie na rysunku – ZP. 

2. Przeznaczenie na cele usługowe, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje cele publiczne 
w szczególnoċci opieki socjalnej, zamieszkania 
zbiorowego, kultury itp. 

3. O ile istniejący dwór zostanie przeznaczo-
ny na: 

1) cele opieki socjalnej – należy rozumieć 
przez to tereny domów opieki społecznej, 
dla których w rozumieniu przepisów 
o ċrodowisku ustalone zostały dopuszczal-
ne poziomy hałasu; 

2) cele zamieszkania zbiorowego – należy ro-
zumieć przez to tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbio-
rowego, dla których w rozumieniu przepi-
sów o ċrodowisku ustalone zostały do-
puszczalne poziomy hałasu. 

 

§ 4. 1. Teren parku krajobrazowo-dworskiego oraz 
zabytkowy dwór z XIX w. ujćte są w rejestrze za-
bytków województwa wielkopolskiego; do przed-
miotowego terenu oraz obiektu mają zastosowa-
nie przepisy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

2. Teren parku stanowi obszar wyłączony 
z zabudowy nowymi budynkami, dla którego 
obowiązuje: 

1) zachowanie istniejącego obiektu zabytko-
wego dworu; 

2) zachowanie układu przestrzennego, drze-
wostanu, powiązaĉ widokowych oraz hi-
storycznych elementów ogrodowych – 
urządzeĉ i obiektów; 

3) nakaz odtworzenia historycznego układu 
komunikacyjnego; 

4) nakaz zachowania ogrodzenia zespołu par-
kowego, obejmującego tereny ZP/US i ZP; 

5) nakaz likwidacji napowietrznych linii ener-
getycznych oraz urządzeĉ, w tym linii na-
powietrznej zasilającej obiekt dworu 
i zastąpienie uzbrojeniem podziemnym te-
renu. 

3. Dla dworu obowiązuje zachowanie formy 
architektonicznej obiektu, w tym: 

1) gabarytów obiektu, z zakazem rozbudowy, 
nadbudowy i zmiany geometrii dachu; 

2) nakaz odtworzenia pierwotnego detalu ar-
chitektonicznego, wewnćtrznego układu 
pomieszczeĉ, stolarki i wykoĉczenia ze-
wnćtrznego budynku. 

4. Do wszystkich prac, związanych 
z zagospodarowaniem terenu, prowadzonych na 
obszarze objćtym planem mają zastosowanie 
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przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami oraz Prawa budowlanego. 

5. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego wymagane jest, na całym obszarze 
parku, przed uzyskaniem pozwolenia na budowć, 
uzgodnienie z Wielkopolskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków inwestycji związanych 
z pracami ziemnymi w celu ustalenia obowiązują-
cego inwestora zakresu badaĉ archeologicznych 
oraz uzyskania pozwolenia na badania archeolo-
giczne, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami. 
 
§ 5. 1. Na obszarze objćtym planem zachowuje sić, 
w czćċci, istniejący system infrastruktury technicz-
nej, służący obsłudze terenu objćtego planem oraz 
ustala nastćpujące zasady obsługi i modernizacji 
infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodć – z istniejących sieci 
wodociągowych; 

2) odprowadzenie ċcieków bytowych do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, 
z wywozem do oczyszczalni ċcieków; doce-
lowo do sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) zasilanie w energić elektryczną – 
z istniejącego systemu, z wymaganą mo-
dernizacją sieci istniejących, o których 
mowa w § 4 ust. 2 pkt 5, służącej ochronie 
krajobrazu kulturowego; 

4) zaopatrzenie w ciepło, z lokalnych syste-
mów grzewczych z wykorzystaniem paliw 
charakteryzującymi sić najniższymi wskaź-
nikami emisyjnoċci; docelowo 
z zastosowaniem gazu, zgodnie z II etapem 
gazyfikacji gminy; 

5) odprowadzenie wód opadowych – lokalne, 
z zastosowaniem retencji powierzchniowej 
i infiltracji do gruntu, zgodnie 
z wymaganiami odnoszącymi sić do 
ochrony ċrodowiska. 

2. Na obszarze objćtym planem nie wystąpi 
przemieszczanie mas ziemnych, ze wzglćdu na 
ochronć konserwatorską obszaru; gospodarka 
odpadami prowadzona bćdzie zgodnie z gminnym 
planem gospodarki odpadami oraz przepisami 
szczególnymi w tym zakresie. 

3. W związku z ustaleniami ust. 1, dotyczą-
cymi lokalnych systemów infrastruktury technicz-
nej, zgodnych z istniejącym uzbrojeniem terenu, 
zapewniającym dotychczasowe funkcjonowanie 
obiektu – ustalenia planu nie powodują realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadaĉ własnych gminy. Dopuszcza 

sić realizacjć infrastruktury technicznej niewymie-
nionej w ust. 1, służącej obsłudze obiektu 
i ochronie ċrodowiska. 
 
§ 6. 1. Obsługć komunikacyjną obszaru objćtego 
planem zapewnia publiczna droga powiatowa nr 
1556P, w klasie technicznej drogi lokalnej, poprzez 
istniejący zjazd. 

2. Na terenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 
1, ustala sić wymaganą realizacjć miejsc postojo-
wych w iloċci nie mniejszej niż 1 miejsce/50 m² 
powierzchni użytkowej budynku, z zastosowaniem 
rozwiązaĉ przestrzennych spełniających ustalenia 
§4 ust. 2 pkt 2 i 3 oraz przepisów o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami. 
 
§ 7. Ochronć ċrodowiska zapewnia sić poprzez: 

1) ochronć konserwatorską obszaru objćtego 
planem, w tym terenów zieleni parku kra-
jobrazowo-dworskiego; 

2) docelową przebudowć systemu infrastruk-
tury technicznej, służącą zachowaniu stan-
dardów ċrodowiska, o których mowa 
w przepisach o ċrodowisku; 

3) ochronć wyznaczonych funkcji terenu 
przed hałasem, zgodnie z przepisami 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hała-
su w ċrodowisku. 

 
§ 8. Dla obszaru objćtego planem ustala sić staw-
kć 0,01% służącą naliczeniu jednorazowej opłaty 
z tytułu wzrostu wartoċci nieruchomoċci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzo-
wi Miasta i Gminy Gołaĉcz. 
 
§ 10. Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na obszarze objćtym niniejszą uchwałą 
tracą moc ustalenia uchwały Nr XXXIX/278/06 
Rady Miasta i Gminy w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gołaĉcz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 126 poz. 
3091 z dnia 14.08.2006 r.). 
 
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Wielkopolskiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miasta  
i Gminy Gołaĉcz  

(-) Józef Ryłko 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IV/25/11 

Rady Miasta i Gminy Gołaĉcz 
z dnia 25 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IV/25/11 

Rady Miasta i Gminy Gołaĉcz 
z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOĊCI MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŁAĈCZ NA OBSZARZE PARKU KRAJOBRAZOWO-
DWORSKIEGO W CZESŁAWICACH Z USTALENIAMI ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAĈ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŁAĈCZ 

Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717, zmiana Dz.U 
z 2004 r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz.1492, Dz.U. z 2005 
r. Nr 113 poz.954, Nr 130 poz.1087, Dz.U. z 2006 r. 
Nr 45 poz.319, Nr 225 poz.1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 
199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz. 1413, 
Dz.U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 
106 poz. 675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 871, Nr 
149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), Rada Miasta 
i Gminy Gołaĉcz, stwierdza zgodnoċć miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Gołaĉcz na obszarze parku krajobrazowo-
dworskiego w Czesławicach z ustaleniami zmiany 
studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Gołaĉcz (uchwała nr 

XLIV/407/10 Rady Miasta i Gminy Gołaĉcz z dnia 
20 wrzeċnia 2010 r.). 

Uzasadnienie: Projekt miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Gołaĉcz 
na obszarze parku krajobrazowo-dworskiego 
w Czesławicach służy realizacji ważnych celów 
publicznych oraz ochronie dziedzictwa kulturowe-
go. Ustalenia projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego są zgodne z polityką 
przestrzenną okreċloną w zmianie studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Gołaĉcz w zakresie: przeznacze-
nia terenów, kształtowania ładu przestrzennego, 
ochrony ċrodowiska przyrodniczego i kulturowego 
oraz zasad infrastruktury technicznej

. 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr IV/25/11 

Rady Miasta i Gminy Gołaĉcz 
z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŁAĈCZ NA OBSZARZE PARKU KRAJOBRAZOWO-
DWORSKIEGO W CZESŁAWICACH, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE 

NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U 
z 2004r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. 
z 2005r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. 
z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. 
z 2008r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 
poz.1413), Dz.U. z 2010r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 
474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 
871, Nr 149 poz. 996, Nr 155 poz. 1043), Rada Mia-
sta i Gminy Gołaĉcz, rozstrzyga, co nastćpuje: 

Obszar objćty miejscowym planem zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Gołaĉcz na obsza-
rze parku krajobrazowo-dworskiego 
w Czesławicach, posiada istniejące lokalne uzbro-
jenie techniczne w zakresie, o którym mowa w §5 
ust. 1 pkt 1, 2 i 5 uchwały, dotyczące zadaĉ wła-
snych gminy, w związku z tym nie rozstrzyga sić 
o sposobie i realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej oraz zasadach ich finanso-
wania. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr IV/25/11 

Rady Miasta i Gminy Gołaĉcz 
z dnia 25 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG DO MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GOŁAĈCZ NA OBSZARZE PARKU KRAJOBRAZOWO-
DWORSKIEGO W CZESŁAWICACH 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana: Dz.U z 2004 
r. Nr 6 poz.41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 
113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. Nr 45 
poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220 poz.1413), Dz.U. 
z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 
675, Nr 119 poz.804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996, 
Nr 155 poz. 1043), Rada Miasta i Gminy Gołaĉcz, 
rozstrzyga, co nastćpuje: 

Nie rozpatruje sić uwag do planu w związku 
z tym, że do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Gołaĉcz na obszarze 
parku krajobrazowo-dworskiego w Czesławicach nie 
wniesiono uwag i Burmistrz Miasta i Gminy Gołaĉcz 
nie przedstawił listy nieuwzglćdnionych uwag, 
o której mowa w art.17 pkt 14 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 
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UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY CHOCZ 

 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/229/10 Rady Gminy Chocz z dnia 28 października 2010r. w sprawie 

ustalenia stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001r. - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. 
), art. 5, ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o po-
datkach i opłatach lokalnych (t.j Dz. U. z 2010r. Nr 95, 
poz. 613, Nr 96, poz. 620) oraz art. 1 ustawy z dnia 24 
wrzeċnia 2010r. o zmianie ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz. 1461) Rada 
Gminy Chocz uchwala co nastćpuje:  

§ 1. W uchwale numer XXXIV/229/10 Rady Gminy 
Chocz z dnia 28 października 2010r. § 1 pkt. 2d) 
otrzymuje brzmienie:  

"d) związanych z prowadzeniem działalnoċci gospo-
darczej w zakresie udzielania ċwiadczeĉ zdrowot-
nych, zajćtych przez podmioty udzielające tych 
ċwiadczeĉ 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej". 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gmi-
ny Chocz. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Wielkopolskiego i ma zastosowanie od dnia 
1 stycznia 2011 roku. 

 
 Przewodniczący Rady  

(-) mgr Jan Woldaĉski 
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UCHWAŁA NR IV/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE 

 z dnia 18 lutego 2011 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
oraz art. 6 ust 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrzeċnia 1996 


