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Uzyskanie minimalnego wzrostu dochodów gminy pozwoli na pokrycie około 45% kosztów realizacji 
omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym przypadku, w celu realizacji 
ustaleń planu zaleca się pozyskanie środków z zewnątrz.  
 
W przypadku maksymalnego wzrostu dochodów gminy bilans dochodów i kosztów realizacji 
omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest dodatni. Osiągnięcie takiego 
wyniku finansowego wymaga aktywnej polityki gminy w gospodarowaniu przestrzenią. 
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UCHWAŁA NR XLIV/187/2010 
 RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

 z dnia 9 września 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XL/168/2010 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 
2010 roku w w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Janowice Wielkie w Gminie Janowice Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591  
ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy w Jano-
wicach Wielkich uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XL/168/2010 Rady 
Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 26 marca 
2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego dla miejscowości Ja-
nowice Wielkie w Gminie Janowice Wielkie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Janowice Wielkie. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Jacek Gołębski
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UCHWAŁA NR XL/169/2010 
 RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

 z dnia 26 marca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Radomierz 
w gminie Janowice Wielkie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 17 pkt. 14 i art. 29 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 
717 ze zm.) po stwierdzeniu zgodności niniejszego 
planu miejscowego z ustaleniami Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Janowice Wielkie, Rada Gminy 
Janowice Wielkie uchwala, co następuje : 

Rozdział 1 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. Obowiązujące ustalenia planu: 

1.  Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla miejscowości Rado-
mierz w Gminie Janowice Wielkie. 

2.  Integralną częścią planu są następujące za-
łączniki: 
1)  załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu – skala 

1 : 1000; 
2)  załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie reali-

zacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1.  Planie – rozumie się przez to miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały. 


