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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/ 
/619/2010 Rady Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Wójt Gminy Świdnica w dniu 26.04.2010 r. ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w gazecie 
„Tygodnik Świdnicki” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy o wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jagodnik wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. Wyłożenie projektu planu ustalono na okres od 04.05.2010 r. do 
01.06.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy, ul. Głowackiego 4. Dyskusja publiczna odbyła się 
21.05.2010 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu planu do Wójta Gminy Świdnica można było skła-
dań do 15.06.2010 r. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich 
składanie, jak również w trakcie dyskusji publicznej.  

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXV/ 
/619/2010 Rady Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 
 

Określone w planie inwestycje zaliczone w poczet zadań własnych gminy mogą byń realizowane przez 
Gminę Świdnica oraz administratorów i właścicieli sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg 
i ulic; dopuszcza się udział osób trzecich w formie partnerstwa publiczno-prywatnego lub działających 
na podstawie porozumień o charakterze cywilno-prawnym. Określenie terminów realizacji zadań nastąpi 
według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Inwe-
stycje realizowane mogą byń etapowo, a ŝródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą:  
1) budżet gminy, 
2) środki zewnętrzne, pochodzące m.in. z : 

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych środków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR VII/48/2011 
 RADY GMINY ŚWIDNICA 

 z dnia 2 lutego 2011 r. 

zmieniająca uchwałę nr LXXV/619/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w obrębie wsi Jagodnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 20  
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w związku 
z uchwałą nr LI/441/2009 Rady Gminy Świdnica 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego w obrębie wsi Jagodnik, uchwala się, co na-
stępuje:  

§ 1. W uchwale nr LXXV/619/2010 Rady Gminy 
Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Jagodnik § 20 otrzymuje brzmienie: 
„§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
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od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Świdnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Regina Adamska 
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UCHWAŁA NR VII/27/2011 
 RADY GMINY ŚWIDNICA 

 z dnia 2 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany Statutu Gminy Świdnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póŝn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr X/57/2007 Rady Gminy 
Świdnica z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie 
uchwalenia Statutu Gminy Świdnica załącznik  
nr 3 do Statutu Gminy Świdnica otrzymuje 
brzmienie określone w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Świdnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Regina Adamska 

 
 

Załącznik do uchwały nr VII/27/2011 
Rady Gminy Świdnica z dnia 2 lutego 
2011 r. 

 
WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  GMINY 

 
1. Gminny Zespół Oświaty 

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica 
 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica 
 
3. Biblioteka Publiczna Gminy Świdnica 

Witoszów Górny 37, 58-100 Świdnica   
 
4. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Świdnicy 

ul. B. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica 
 
5. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo  Komunalne Sp. z o.o. w Słotwinie 

Słotwina 36, 58-100 Świdnica 
 
6. Przedszkola Gminy Świdnica 

 
1) Przedszkole w Pszennie 

ul. Wrocławska 15a, 58-125 Pszenno 
 
2) Przedszkole w Witoszowie Dolnym 

Witoszów Dolny 59-60, 58-100 Świdnica 


