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UCHWAŁA NR XLII/215/2009 
RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE 

z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/170/2005 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r.  
w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie 

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.  
z póŝniejszymi zmianami) Rada Miejska w Zawi-
dowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/170/2005 z dnia  
25 maja 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawidowie, 
z póŝniejszymi zmianami, paragraf 4 otrzymuje 
brzmienie: Siedzibą Ośrodka są pomieszczenia 

znajdujące się na parterze budynku Urzędu Miej-
skiego w Zawidowie przy Placu Zwycięstwa 21. " 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Zawidowa.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogło-
szeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia  
1 stycznia 2009 r.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Robert Drabko 
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UCHWAŁA NR XXXIV/167/2009 
RADY MIASTA I GMINY ŚWIERZAWA 

z dnia 27 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  
Świerzawa, dla terenu działki nr 428/2, obręb Sędziszowa 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmia-
nami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  
w związku z uchwałą nr XXVII/130/2009 z dnia  
25 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Świerzawa, dla 
terenu działki nr 428/2.,obręb Sędziszowa, po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Świerzawa przyję-
tego przez Radę Miasta i Gminy Świerzawa uchwa-
łą nr 282/XLIII/98 z dnia 4 czerwca 1998 r. Rada 
Miasta i Gminy uchwala, co następuje: 

Rozdział I 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Świe-
rzawa dla terenu działki nr 428/2, obręb Sędziszo-
wa.  

2. Granice obszaru objętego zmianą planu 
oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiącym 
załącznik graficzny do niniejszej uchwały.  

3. Załącznikami do uchwały są:  
1)  załącznik nr 1 − rysunek zmiany planu, sporzą-

dzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000, sta-
nowiący integralną część zmiany planu,  

2)  załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.  

4. Załącznik nr 2 nie stanowi ustaleń zmiany 
planu.  

§ 2. 1. Przedmiotem zmiany planu jest ustale-
nie:  
1)  przeznaczenia terenu oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania − ustalenia w 
tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunek 
zmiany planu,  

2)  zasad ochrony środowiska i przyrody − ustale-
nia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysu-
nek zmiany planu,  

3)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu 
kulturowego − ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2,  

4)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej − ustalenia w tym zakre-
sie zawiera rozdział 2,  
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5)  zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu − ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2,  

6)  szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomości objętych zmianą 
planu − ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2,  

7)  sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów − ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2,  

8)  zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temu komunikacji − ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2,  

9)  zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temów infrastruktury technicznej − ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2,  

10)  stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
− ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2.  
2.  Nie ustala się:  

1)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  

2)  szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 
Elementy te nie występują na obszarze zmiany 
planu.  

3. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany 
planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany pla-
nu.  

§ 3. Ilekroć w uchwale i na rysunku zmiany 
planu jest mowa o:  
1)  terenie zabudowy usługowej − należy przez to 

rozumieć usługi obejmujące:  
a)  administrację i obsługę działalności gospo-

darczej,  
b)  handel detaliczny,  

c)  usługi organizacji politycznych i społecz-
nych,  

d)  usługi nieprodukcyjne, w tym rzemieślnicze, 
związane z konsumpcją indywidualną,  

e)  usługi turystyki, gastronomii, rekreacji, kul-
tury i rozrywki,  

f)  usługi łączności,  
g)  usługi edukacyjne,  
h)  ochrony zdrowia,  

2)  wskaŝniku zabudowy − należy przez to rozumieć 
wskaŝnik wyrażający stosunek powierzchni za-
budowy budynków stałych do powierzchni od-
powiadających im działki lub terenu,  

3)  wskaŝniku intensywności zabudowy − należy 
przez to rozumieć wskaŝnik wyrażający stosu-
nek sumy powierzchni całkowitej zabudowy 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budyn-
ków stałych do powierzchni odpowiadających 
im działki lub terenu,  

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy − należy przez 
to rozumieć linię, która nie może być przekro-
czona przy sytuowaniu budynku, nie dotyczy 
ona wysuniętych poza linię zabudowy zada-
szeń, okapów, schodów zewnętrznych itp. ele-
mentów architektonicznych,  

5)  przestrzeni publicznej − należy przez to rozu-
mieć część terenu przyległą do drogi publicznej, 
której granicę wyznacza linia elewacji istnieją-
cych i projektowanych budynków od strony 
drogi,  

6)  powierzchni zieleni − należy przez to rozumieć 
powierzchnię zieleni urządzonej na gruncie ro-
dzimym i przekształconym − w wykopach i na-
sypach.  

Rozdział II 
Ustalenia szczegółowe.  

§ 4. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej oznaczony symbolem 
1MU. Ustalenia dla terenu zawiera tabela:. 
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2. Ustala się stawkę procentową służącą nali-
czaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w wysokości 30%.  

Rozdział III 

Przepisy końcowe  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
 
 

Przewodniczący |Rady Miasta i Gminy: 
Marian Matusiak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/ 
/167/2009 Rada Miasta i Gminy  
w Świerzawie z dnia 27 października 
2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/ 
/167/2009 Rada Miasta i Gminy  
w Świerzawie z dnia 27 października 
2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻA DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA 

 
W związku z uchwaleniem zmiany planu nie wystąpią inwestycje, które należą do zadań własnych gmi-
ny. 
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UCHWAŁA NR XXX/358/09 
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

z dnia 27 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów 
w gminie Długołęka – część „B”, w zakresie likwidacji drogi lokalnej stanowiącej przedłużenie  
                                                        ul. Wiosennej i drogi dojazdowej 
 

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, ze zm.) oraz art. 20 ust. 
1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w nawiązaniu do 
uchwały nr XII/139/07 Rady Gminy Długołęka  
z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów  
w gminie Długołęka – część „B”, w zakresie likwi-
dacji drogi lokalnej stanowiącej przedłużenie ul. 
Wiosennej i drogi dojazdowej, oraz po stwierdze-
niu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Długołęka przyjętym uchwałą nr XXVI/69/97 Rady 
Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 1997r., zmie-
nionym uchwałą nr XXIV/280/09 z dnia 20 lutego 
2009 r. Rady Gminy Długołęka w sprawie uchwa-
lenia zmiany w uchwale nr XXXVI/69/97 z dnia  
24 listopada 1997 r. Rady Gminy Długołęka  
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Długo-
łęka Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

DZIAŁ  I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów  
w obrębie Kiełczów w gminie Długołęka – część 
„B”, w zakresie likwidacji drogi lokalnej stanowią-
cej przedłużenie ul. Wiosennej i drogi dojazdowej, 
zwana dalej zmianą planu.  

2. Integralną częścią zmiany planu są następu-
jące załączniki:  
1) załącznik nr 1 − rysunek planu– skala 1 : 1000;  
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego;  

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest 
mowa o:  
1) przepisach szczególnych − należy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji ad-
ministracyjnych;  

2) rysunku planu − należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, będący załącznikiem nr 1,  
o którym mowa w § 1 ust. 2, pkt 1;  

3) terenie − należy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem;  

4) przeznaczeniu podstawowym terenu − należy 
przez to rozumieć przeznaczenie dominujące 
wy-znaczone do lokalizacji w danym terenie;  

5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu − należy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż pod-
stawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 
terenie.  

§ 3. Obowiązującymi ustaleniami rysunku pla-
nu są:  
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

2) oznaczenia przeznaczenia terenów;  
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4) granica planu.  

§ 4. W ustaleniach zmiany planu nie występują 
poniższe zagadnienia, o których mowa w art. 15  
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, ze zm.):  
1) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie ustalo-


