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OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Trzebnicy 
nr IX/75/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaźwiny, 
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 
Nr 214 z dnia 31 sierpnia 2007 r., poz. 2562, w uchwale Rady Gminy 
Sulików nr XXVI/210/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego 
gminy Sulików, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego Nr 52 z dnia 26 marca 2009 r., poz. 1109, oraz w uchwa-
le Rady Gminy Mysłakowice nr 214/XXIX/09 z dnia  
30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 
  Województwa Dolnośląskiego Nr 87 z dnia 26 maja 2009 r., poz. 1853 

 
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami) 
należy sprostować nastćpujący błąd: 
1. W Dzienniku Urzćdowym Województwa Dolno-

śląskiego Nr 214 z dnia 31 sierpnia 2007 r., poz. 
2562, w uchwale Rady Miejskiej w Trzebnicy  
nr IX/75/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obrćbu wsi Jaźwiny:  
a) w § 32 ust. 2 pkt 2) zamiast zapisu „szero-

kość jezdni 5 m” powinno być „szerokość 
jezdni 3 m”. 

2. W Dzienniku Urzćdowym Województwa Dolno-
śląskiego Nr 52 z dnia 26 marca 2009 r.,  
poz. 1109, w uchwale Rady Gminy Sulików  
nr XXVI/210/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r.  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego ze-
społu parków wiatrowych Koźmin w czćści 
władztwa planistycznego gminy Sulików: 
a) w § 13 ust. 2 zamiast zapisu: 

„Wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1−2 ustalenia 
należy zrealizować według szczegółowych 
warunków technicznych określonych przez 
zarządzającego siecią elektroenergetyczną, 
do której zostanie włączony zespół parków” 

powinno być: 
„Wymienione w § 13 ust. 1 pkt 1−2 ustalenia 
należy zrealizować według szczegółowych 
warunków technicznych określonych przez 
zarządzającego siecią elektroenergetyczną, 
do której zostanie włączony zespół parków”. 

3. W Dzienniku Urzćdowym Województwa Dolno-
śląskiego Nr 87 z dnia 26 maja 2009 r., poz. 
1853, w uchwale Rady Gminy Mysłakowice nr 
214/XXIX/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków: 
a) w § 46 zamiast: 

„Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
traci moc uchwała Rady Gminy Mysłakowice 
nr 418/LII/2002 z dnia 10 października  
2002 r.” 
powinno być:  
„Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 
traci moc uchwała Rady Gminy Mysłakowice 
nr 306/XL/05 z dnia 17 grudnia 2005 r. z póź-
niejszymi zmianami”. 
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