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4353
UCHWAŁA Nr XLVIII/464/2009 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w
wyniku jej podziału
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.
1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r.
Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) – uchwala się, co
następuje:
§1. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku jej podziału ustala się na 30% różnicy
między wartością, jaką nieruchomość miała przed
podziałem, a wartością, jaką nieruchomość ma po
podziale.

§2. Traci moc Uchwała Nr XXII/256/2000 Rady
Miejskiej w Jarocinie z dnia 31 marca 2000 r. w
sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jarosław Łukasiewicz

4354
UCHWAŁA Nr XLVIII/465/2009 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (tekst jednolity z 2007 r.
Dz.U. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rada Miejska
w Jarocinie uchwala, co następuje:

§2. Stosownie do postanowień art. 8 ust. 1a
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych uzyskano pisemne zgody właścicieli terenu, na
którym jest zlokalizowana droga wewnętrzna.

§1.1. Drodze wewnętrznej stanowiącej własność
prywatną, położonej na terenie wsi Bachorzew Gmina Jarocin, odchodzącej od ulicy Polnej w kierunku
południowym, oznaczonej numerem ewidencyjnym
jako działka 162/10 arkusz mapy 1, w obrębie Bachorzew, nadaje się nazwę „ul. Wiosenna”.
2. Położenie oraz przebieg ulicy będącej przedmiotem nadania nazwy, określa załącznik mapowy do
niniejszej uchwały.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jarocina.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Jarosław Łukasiewicz

