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UCHWAŁA NR LVII/267/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Łażany 

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 zmianami), art. 20 
ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami), w związku z uchwałą nr XLIX/235/2009 
Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 października 
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie 
wsi Łażany, po stwierdzeniu zgodności ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Żarów Rada Miej-
ska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Zmienia się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Łażany, uchwalony uchwałą  
nr XLVII/287/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 
31 stycznia 2006 r., opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2006 r. 
Nr 49, poz. 784, w granicach określonych na za-
łączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

2. Rysunek zmiany planu, stanowiący inte-
gralną część oraz załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały zastępuje w granicach na nim określo-
nych odpowiednią część załącznika nr 1, do 

uchwały nr XLVII/287/2006 Rady Miejskiej w Żaro-
wie z dnia 31 stycznia 2006 r. 

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na ry-
sunku zmiany planu odpowiadają legendzie rysun-
ku planu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały 
nr XLVII/287/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 
31 stycznia 2006 r. i stanowią obowiązujące usta-
lenia planu, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Oznaczenie PG legendy rysunku planu sta-
nowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/ 
/287/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycz- 
nia 2006 r. otrzymuje brzmienie: „Teren po-
wierzchniowej eksploatacji górniczej”. 

5.  W § 2 ust. 2 pkt 2 ustalenie dla terenu 
oznaczonego symbolem B.12 PG otrzymuje 
brzmienie: „Obszar górniczy kopalni granodiorytu 
Łażany II”. 

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

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

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Robert Kaśków 
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/267/2010 Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 31 marca 2010 r. 
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