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UCHWAŁA NR XXXVI/309/2010 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 27 sierpnia 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica nr XXXI/232/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec 

Wrocławski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 28 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Czernica 
nr XXXI/232/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Kamieniec 
Wrocławski. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Czernica. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Karol Pietrucha 
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UCHWAŁA NR XXXII/275/2010 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 5 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków,  
gmina Czernica 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.: 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319), a także w związku z uchwałą nr XXXVIII/ 
/356/2006 z dnia 26 paŝdziernika 2006 roku w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Gajków, gmina Czernica”, po stwierdzeniu 
zgodności planu z ustaleniami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Czernica, Rada Gminy Czernica 
uchwala, co następuje: 

Rozdział I 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
zawarty w granicach określonych na rysunku pla-
nu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik 
nr 1: 
1)  rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowi załącznik 

nr 1; 
2)  rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowi załącznik nr 2; 
3)  rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz za-
sad ich finansowania stanowi załącznik nr 3. 

§ 3. Na ustalenia planu składają się: 
1)  ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały; 
2)  ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczających określone w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały; 

3)  przepisy końcowe określone w rozdziale 4 ni-
niejszej uchwały. 

§ 4. 1. Następujące określenia stosowane w 
uchwale oznaczają: 
1)  plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikami; 
2)  przepisy odrębne – aktualne w momencie wy-

konywania niniejszej uchwały przepisy prawne; 
3)  przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 

część przeznaczenia terenu, która dominuje na 
danym terenie w sposób określony ustaleniami 
planu − w przypadkach ustalenia więcej niż jed-
nej kategorii przeznaczenia podstawowego, 


