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UCHWA£A Nr XVIII/111/2008 RADY GMINY PIASKI
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie: ustalenia stawki procentowej op³at adiacenckich
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z póniejszymi zmianami), art. 98 a ust. 1 i art. 146 ust.
2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póniejszymi
zmianami), Rada Gminy Piaski, uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z jej podzia³em w wysokoci 25% ró¿nicy pomiêdzy wartoci¹ jak¹ mia³a
nieruchomoæ przed podzia³em, a wartoci¹ jak¹ ma po
podziale.

§2. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w wysokoci 30%
ró¿nicy miêdzy wartoci¹, jak¹ nieruchomoæ mia³a przed
wybudowaniem urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, a wartoci¹ jak¹ nieruchomoæ ma po ich wybudowaniu.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Piaski.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Piaskach
() Irena Ró¿alska

971
UCHWA£A Nr XVIII/114/2008 RADY GMINY PIASKI
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie: udzielenia upowa¿nienia dla kierownika Zespo³u Obs³ugi Szkó³
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 39 ust. 4, art.
40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), oraz art. 4 ust. 1 i art. 13, pkt 2 ustawy z dnia 20
lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68 poz. 449) Rada
Gminy Piaski uchwala, co nastêpuje:
§1. Udziela siê upowa¿nienia Andrzejowi Koniecznemu
Kierownikowi Zespo³u Obs³ugi Szkó³ w Piaskach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach w

zakresie udzielania dofinansowania wiadczeñ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Piaski.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po up³ywie og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Piaskach
() Irena Ró¿alska

