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UCHWA£A Nr XXIV/173/2008 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 19 sierpnia 2008 r.
w sprawie: ustalenia wysokoci stawki procentowej op³aty adiacenckiej
Na podstawie art. 98 a ust. 1 i art. 146 ust. 2 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (t.j. Dz.U.
z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami)
Rada Miejska Rydzyny uchwala, co nastêpuje:

dow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w wysokoci 50%
ró¿nicy wartoci.

§1. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w wyniku jej podzia³u
w wysokoci 30% ró¿nicy wartoci nieruchomoci.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Rydzyna.

§2. Ustala siê stawkê procentow¹ op³aty adiacenckiej z
tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci spowodowanej bu-

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
(-) Stefan Szmania
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UCHWALA Nr XXI/137/2008 RADY GMINY LIPNO
z dnia 20 sierpnia 2008 roku
zmieniaj¹ca Regulamin utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Lipno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15. art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142. poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 4 ust. I ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku \v gminach (t. j. Dz.U.
z 2005 roku Nr 236. poz. 2008 ze zmianami) po zasiêgniêciu
opinii Pañstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Lesznie Rada Gminy Lipno uchwala:
§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXXVII/224/2006 Rady
Gminy Lipno z dnia 26 kwietnia 2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy
Lipno (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 101. poz. 2503)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1)

§4 otrzymuje brzmienie:

§4.1. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych winno obejmowaæ co najmniej odpady:
1) opakowaniowe ze szk³a bezbarwnego.
2) opakowaniowe ze szk³a kolorowego.

3) opakowaniowe z papieru i makulatury.
4) opakowaniowe z tworzyw sztucznych.
5) ulegaj¹ce biodegradacji.
6) niebezpieczne wyselekcjonowane z odpadów komunalnych.
7) wielkogabarytowe.
8) z remontów.
2. Urz¹dzenia powinny byæ stosownie oznakowane co
do sposobu ich przeznaczenia i o ujednoliconej kolorystyce
dla odpadów opakowaniowych:
1) ze szk³a bezbarwnego w kolorze bia³ym.
2) ze szk³a kolorowego w kolorze zielonym.
3) z papieru i makulatury w kolorze niebieskim.
4) z tworzyw sztucznych w kolorze ¿ó³tym.
3. Selektywna zbiórka odpadów powinna byæ prowadzona z zachowaniem ogólnych warunków usuwania odpadów

