
Zbiór obowiązujących aktów prawa miejscowego stanowionych przez Gminę Nowa Dęba  

 

Lp. 

 

Data podjęcia 

uchwały 

 

Numer 

 uchwały 

 

Treść uchwały 

Dziennik Urzędowy 

Województwa 

Podkarpackiego 

(nr, poz., data ogłoszenia) 

1. 24 kwietnia 
1997 r. 

 XXXVIII/303/97 w sprawie dokonania III zmiany w miejscowym planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba 

Nr 11, poz. 158 
24 kwietnia 1997 r. 

2. 24 kwietnia 
1997 r. 

 XXXIX/304/97 w sprawie dokonania IV zmiany w miejscowym planie ogólnym 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba 

Nr 11, poz. 159 
24 kwietnia 1997 r. 

3. 17 czerwca  
1998 r. 

LI/389/98 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przy ulicy Leśnej w Nowej Dębie 

Nr 19, poz. 147 
20 sierpnia 1998 r. 

4. 27 listopada 
1998 r.    

III/12/98 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
górniczego „Tarnobrzeg II” 

Nr 28, poz. 302 
10 grudnia 1998 r. 

5. 13 sierpnia  
2003 r. 

XIV/83/03 w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przy ul. Leśnej w Nowej Dębie 
uchwalonego uchwałą  Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr 
LI/389/98 z dnia 17 czerwca 1998 r. ogłoszoną w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego Nr 19 poz. 47 z dn. 
20 sierpnia 1998 r. 

Nr 146, poz. 1902 
27 października 2003 r. 

6. 13 sierpnia  
2003 r. 

XIV/84/03 w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przy ul. leśnej w nowej dębie uchwalonego 
uchwałą  rady miejskiej w nowej dębie nr li/389/98 z dnia 17 
czerwca 1998 r. ogłoszoną w dzienniku urzędowym województwa 
tarnobrzeskiego nr 19 poz. 47 z dn. 20 sierpnia 1998 r. 

Nr 146, poz. 1903 
27 października 2003 r. 

7. 30 grudnia  
2004 r. 

XXXII/227/04 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pomiędzy ulicami Podleśną i StraŜacką w Nowej Dębie 

Nr 63, poz. 878 
5 maja 2005 r. 

8. 30 grudnia  
2004 r. 

XXXII/228/04 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu  górniczego „Tarnobrzeg II” uchwalonego 
uchwałą Nr III/12/98 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dn. 27 
listopada 1998 r. 

Nr 63, poz. 879 
5 maja 2005 r. 

9. 24 marca 2005 r. XXXVI/255/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Cygany 

Nr 59, poz. 798 
27 kwietnia 2005 r. 



10. 24 marca 2005 r. XXXVI/256/05 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu Aresztu Śledczego w Nisku – Oddział Zewnętrzny w 
Chmielowie 

Nr 59, poz. 798 
27 kwietnia 2005 r. 

11. 25 kwietnia 
2007 r. 

VII/46/07 w sprawie uchwalenia statutów sołectw i osiedli Nr 37, poz. 979 
14 maja 2007 r. 

12. 26 września 
2007 r. 

XII/77/07 w sprawie zniesienia ochrony prawnej drzewa uznanego za 
pomnik przyrody z terenu Nadleśnictwa Nowa Dęba 

Nr 87, poz. 1960 
22 października 2007r. 

13. 25 czerwca 
2008 r. 

XXI/143/08 w sprawie zmian w Uchwale Nr XLVI/313/05 Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie z dnia 27 października 2005 roku w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty targowej 

Nr 57, poz. 1481 
18 lipca 2008 r. 

14. 27 sierpnia 
2008 r. 

XXIII/160/08 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania 
gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 
zleconego zadania 

Nr 72, poz. 1725 
16 września 2008 r. 

15. 29 października 
2008 r. 

XXV/204/08 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości Nr 92, poz. 2073 
26 listopada 2008 r. 

16. 29 października 
2008 r. 

XXV/205/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XIII/83/07 Rady Miejskiej w 
Nowej Dębie z dnia 24 października 2007r w sprawie stawek opłat 
od posiadania psów na obszarze miasta i gminy Nowa Dęba od 
2008 roku 

Nr 92, poz. 2074 
26 listopada 2008 r. 

17. 28 października 
2010 r. 

XXXVII/315/2010 w sprawie zmiany zasad polityki czynszowej Nr 88, poz. 1982 
20 listopada 2009 r. 

18. 27 stycznia 
2010 r. 

XL/352/2010 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 
przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej 
wykorzystania  

Nr 12, poz. 284 
19 lutego 2010 r.  
 

19. 24 lutego 
2010 r. 

XLI/368/2010 w sprawie lokalizacji i nadania regulaminu targowiska na terenie 
Sołectwa Chmielów  

Nr 21, poz. 503 
24 marca 2010 r.  

20. 30 czerwca 
2010 r. 

XLVI/409/2010 w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 
mieszkaniach chronionych 

Nr 74, poz. 1426 
17 sierpnia 2010 r. 

21. 30 czerwca 
2010 r. 

XLVI/411/2010 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

Nr 61, poz. 1224 
13 lipca 2010 r. 



miasta i gminy Nowa Dęba  

22. 25 sierpnia 
2010 r. 

XLVIII/434/2010 w sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Nowej Dęby Nr 86, poz. 1596 
16 września 2010 r.  

23. 22 września 
2010 r. 

XLIX/446/2010 w sprawie zaliczenia drogi „Strefowa” połoŜonej w miejscowości 
Chmielów do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu 

Nr  104, poz. 1906 
29 października 2010 r. 

24. 22 września 
2010 r. 
 
 
 

XLIX/450/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu 
udzielania ulg w spłacie naleŜności pienięŜnych mających 
charakter cywilno-prawny, przypadających Gminie Nowa Dęba i 
jednostkom organizacyjnym oraz warunki dopuszczalności 
pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić 
będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu lub osoby 
uprawnionej do udzielania tych ulg  obowiązujący 

Nr 98, poz. 1773 
14 października 2010 r.  

25. 22 września 
2010 r. 

XLIX/457/2010 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z 
radą działalności poŜytku publicznego lub organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy o działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie 
projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych organizacji  

Nr 98, poz. 1774 
14 października 2010 r.  

26. 27 października 
2010 r. 

L/461/2010 w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w 
Gminie Nowa Dęba  

Nr 132, poz. 2677 
9 grudnia 2010 r.  

27. 8 grudnia 
2010 r. 

II/8/2010 w sprawie zmiany uchwały w sprawie warunków i trybu 
finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba 

Nr 132, poz. 2677 
9 grudnia 2010 r.  

28. 14 lutego 
2011 r. 

V/31/2011 w sprawie zasad wydzierŜawiania gruntów rolnych 
wykorzystywanych na cele rolnicze stanowiących własność 
Gminy Nowa Dęba 

Nr 26, poz. 608  
9 marca 2011 r. 

29. 4 maja 2011 r. VIII/55/2011 w sprawie zasad usytuowania  na terenie Miasta i Gminy Nowa 
Dęba miejsc sprzedaŜy i podawania napojów alkoholowych  

Nr 75, poz. 1324 
25 maja 2011 r. 

30. 25 maja 2011 r. IX/60/2011 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie 
zaliczanym do sektora finansów publicznych realizującym zadania 
gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
wykonywania zleconego zadania 

Nr 91, poz. 1512 
17 czerwca 2011 r.  

31. 25 maja 2011 r. IX/61/2011 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów 
zawierających powyŜej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 
przeznaczonych do spoŜycia poza miejscem sprzedaŜy jak i w 

Nr 87, poz. 1461 
13 czerwca 2011 r. 



miejscu sprzedaŜy na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba 
32. 30 czerwca 

2011 r. 
X/76/2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na 

finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 

Nr 117, poz. 1798 
28 lipca 2011 r.  

33. 30 czerwca 
2011 r. 

X/78/2011 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej 
w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaŜy napojów zawierających powyŜej 4,5% 
alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spoŜycia poza 
miejscem sprzedaŜy jak i w miejscu sprzedaŜy na terenie Miasta i 
Gminy Nowa Dęba  

Nr 107, poz.1686 
13 lipca 2011 r.  

34. 10 sierpnia 
2011 r. 

XI/84/2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne 

Nr 129, poz. 1928 
16 sierpnia 2011 r.  

35. 28 września 
2011 r. 

XII/92/2011 w sprawie zaliczenia odcinka drogi „Siarkowa” połoŜonej w 
miejscowości Chmielów do kategorii dróg gminnych i ustalenia 
przebiegu drogi "Siarkowa" 

Nr 174, poz. 2535 
15 listopada 2011 r.  

36. 26 października 
2011 r. 

XIII/103/2011 w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru 
informacji o gruntach 

Nr 177, poz. 2579 
18 listopada 2011 r. 

37. 26 października 
2011 r. 

XIII/104/2011 w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru 
informacji o lasach 

Nr 177, poz. 2580 
18 listopada 2011 r. 

38. 23 listopada 
2011 r. 

XIV/112/2011 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 200, poz. 3642 
19 grudnia 2011 r.  

39. 23 listopada 
2011 r. 

XIV/114/2011 określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
od 2012 roku 

Nr 190, poz. 3062 
6 grudnia 2011 r.  

40. 23 listopada 
2011 r. 

XIV/115/2011 w sprawie obniŜenia ceny skupu Ŝyta do celów wymiaru podatku 
rolnego 

Nr 190, poz. 3063 
6 grudnia 2011 r.  

41. 23 listopada 
2011 r. 

XIV/116/2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
na 2012 rok 

Nr 190, poz. 3064 
6 grudnia 2011 r.  

42. 23 listopada 
2011 r. 

XIV/117/2011 w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz 
wzoru informacji o nieruchomościach 

Nr 190, poz. 3065 
6 grudnia 2011 r.  

43. 25 kwietnia 
2012 r. 

XX/174/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2012 roku 

poz. 1138 
14 maja 2012 r.  

44. 25 kwietnia 
2012 r. 

XX/177/2012 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba poz. 1151 
15 maja 2012 r.  

45. 30 maja 2012 r. XXI/182/2012 zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu 

poz. 1364 
20 czerwca 2012 r.  



 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
46. 26 września 

2012 r. 
XXIV/219/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia drogi „Strefowa” 

połoŜonej w miejscowości Chmielów do kategorii dróg gminnych 
i ustalenia jej przebiegu 

poz. 2081 
18 października 2012 r. 

47. 26 września 
2012 r. 

XXIV/220/2012 w sprawie nadania nazwy drodze publicznej na terenie 
miejscowości Chmielów 

poz. 2082 
18 października 2012 r. 

48. 26 września 
2012 r. 

XXIV/221/2012 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o 
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy Nowa Dęba 

poz. 2126 
25 października 2012 r. 

49. 29 października 
2012 r. 

XXV/228/2012 w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki 
sportowe oraz działalność sportową 

poz. 2262 
9 listopada 2012 r. 

50. 29 października 
2012 r. 

XXV/229/2012 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Nowa Dęba poz. 2263 
9 listopada 2012 r. 

51. 19 listopada 
2012 r. 

XXVI/233/2012 w sprawie podziału  gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, 
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w 
kaŜdym okręgu wyborczym 

poz. 2608 
30 listopada 2012 r. 

52. 28 grudnia  
2012 r. 

XXVII/238/2012 w sprawie  postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne 

poz. 281 
15 stycznia 2013 r. 
(obowiązuje od 1 lipca 2013 r.) 

53. 28 grudnia  
2012 r. 

XXVII/239/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Nowa Dęba 

poz. 282 
15 stycznia 2013 r. 


