
 

 

UCHWAŁA NR XV/135/2016 

RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

z dnia 4 marca 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wiązów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 

poz. 1515 ze zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r poz. 199) oraz w związku z uchwałą Rady Miasta 

i Gminy Wiązów nr LIV/337/14 z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Wiązów, uchwalonego 

uchwałą Rady Miasta i Gminy Wiązów nr IV/12/11 z dnia 11 stycznia 2011 r. po stwierdzeniu iż plan nie 

narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiązów, Rada 

Miasta i Gminy Wiązów uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wiązów 

uchwalony uchwałą nr IV/12/11 przez Radę Miasta i Gminy Wiązów w dniu 11 stycznia 2011 r. opublikowany 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr  65 poz. 986 z dnia 25 marca 2011 r. 

2. Rysunek planu stanowiący integralną część uchwały nr IV/12/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 

11 stycznia 2011 r. nie podlega zmianie. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowiące załącznik nr 1. 

2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowiące załącznik nr 2. 

§ 2. W uchwale nr IV/12/11 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wiązów  wprowadza się 

następujące zmiany: w 27 ust. 2 dodaje się punkt 3a który otrzymuje brzmienie: 

3a) dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami; PU/4, PU/8, PU/9 zabudowa (obiekty 

produkcyjne, produkcyjno-usługowe i magazynowe) nie może przekroczyć 12 m. 

§ 3. W 27 ust. 2 dodaje się punkt 4a który otrzymuje brzmienie: 

4a) dla terenów oznaczonych w rysunku planu symbolami; PU/4, PU/8, PU/9 zabudowa (obiekty usługowe) 

nie może przekroczyć 12 m. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów. 
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wiązów: 

E. Mossoń
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/135/2016 Rady  

Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2016 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRYWANIA UWAG ZGŁOSZONYCH DO 

PROJEKTU PLANU  

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu podczas wyłożenia do 

publicznego wglądu Rady Miasta i Gminy Wiązów nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust.  

1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199 

ze zm.). 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/135/2016 Rady  

Miasta i Gminy Wiązów z dnia 4 marca 2016 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Wiązów nie występują zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej. 
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