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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 167, poz. 1759, z 2005 r. 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 
128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Nr 180, poz. 1111, 
Nr 223, poz. 1458) oraz przepisów rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
stycznia 2005 r. w sprawie wysokoņci minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, 
ogólnych warunków przyznawania dodatków do 
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia 
za pracĉ w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, 
poz. 181, zm.: z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 
56, poz. 372, z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Gminy 
Kobiele Wielkie uchwala, co nastĉpuje:  

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Kobiele Wielkie Nr XX/113/08 z dnia 30 
grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia regulaminu 
okreņlającego wysokoņć stawek i szczegółowe 
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za 
wysługĉ lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wa-
runki pracy oraz wysokoņć i warunki wypłacania 
innych składników wynagrodzenia wynikających 
ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i 
godziny doraňnych zastĉpstw, a takŊe wysokoņć 

dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasa-
dy jego przyznawania i wypłacania, wprowadza 
siĉ nastĉpujące zmiany: 
1) zmienia siĉ § 14, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. Nauczycielom przysługuje dodatek za wa-
runki pracy w trudnych lub uciąŊliwych warun-
kach na zasadach okreņlonych w przepisach § 8 i 
§ 9 rozporządzenia oraz na podstawie art. 34 ust. 
3 Karty Nauczyciela.”; 

2) zmienia siĉ w § 15 ust. 3, który otrzymuje 
brzmienie: 

„3. Ustala siĉ dodatek za pracĉ w warunkach 
uciąŊliwych, w wysokoņci 20% stawki godzino-
wej.”; 

3) w § 16 uchyla siĉ ust. 6.  
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-

towi Gminy Kobiele Wielkie. 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 

czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzĉdowym Województwa Łódzkiego, z mocą obo-
wiązującą od 1 stycznia 2009 roku.  
 
 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Kobiele Wielkie: 

Janusz Rybak 
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UCHWAŁA NR XXIV/124/08 RADY GMINY STRZELCE 
 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych  
w miejscowości Zgórze – działki nr 40/3 i 38/3 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 
974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237) oraz na pod-
stawie uchwały Nr VII/38/07 Rady Gminy Strzelce z 
dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego terenów połoŊonych w 
miejscowoņci Zgórze (działki nr 40/3 i 38/3) Rada 
Gminy Strzelce uchwala: 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go dla terenów połoŊonych w miejscowoņci Zgó-
rze – działki nr 40/3 i 38/3, zwany dalej „Planem”. 
 

Rozdział I 
Zakres obowiązywania planu 

 
§ 1. 1. Plan obejmuje tereny działek Nr 

ewid. 40/3 i 38/3 o powierzchni ok. 8,5 ha połoŊo-
nych we wsi Zgórze. 

2. Granice obszaru objĉtego ustaleniami 
planu, oznaczone są na rysunku planu.  

§ 2. 1. Plan zawiera ustalenia, dotyczące:  
1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 
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3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w 
uŊytkowaniu terenów; 

4) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków; 

6) zasady obsługi komunikacyjnej i wyposaŊenia 
obszaru w urządzenia infrastruktury technicz-
nej; 

7) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la siĉ opłatĉ z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci; 

8) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalone 
na podstawie przepisów odrĉbnych. 

2. Plan nie okreņla: 
1) szczególnych warunków zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczeń w ich uŊytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy; 

2) granic obszarów wymagających scaleń i po-
działów nieruchomoņci. 

§ 3. 1. Załącznikami do uchwały, są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący inte-

gralną czĉņć uchwały – zał. Nr 1; 
2) rozstrzygniĉcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu – zał. Nr 2; 
3) stwierdzenie zgodnoņci z ustaleniami „Stu-

dium” – zał. Nr 3; 
4) rozstrzygniĉcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
Ŋą do zadań własnych gminy – zał. Nr 4. 

2. Nastĉpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu, są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granice ustaleń planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu oraz róŊnym sposobie zagospodarowa-
nia; 

3) stanowisko archeologiczne; 
4) przeznaczenie terenu; 
5) klasy techniczne dróg. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały, jest mowa o: 
1) planie – naleŊy przez to rozumieć plan zatwier-

dzony niniejszą uchwałą; 
2) przepisach szczególnych – naleŊy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

3) liniach rozgraniczających – naleŊy przez to ro-
zumieć linie rozgraniczające tereny o róŊnym 
przeznaczeniu lub róŊnym sposobie zagospo-
darowania; 

4) uciąŊliwoņci obiektów i urządzeń – naleŊy przez 
to rozumieć bezpoņredni i poņredni wpływ da-
nego przedsiĉwziĉcia na ņrodowisko oraz 
zdrowie i warunki Ŋycia ludzi wynikający z emi-
sji gazów, pyłów, zapachów, hałasu, promie-
niowania, itp.; 

5) pas ochronny – pas terenu połoŊony pomiĉdzy 
górnym bezpiecznym obrzeŊem wyrobiska, a 
linią ograniczającą obiekt lub teren chroniony 
od strony wyrobiska, który moŊe stanowić 
czĉņć filara ochronnego. 

 
Rozdział II 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru  
objĉtego planem 

 
§ 5. Plan ustala podział obszaru na tereny o 

nastĉpującym przeznaczeniu: 
1) teren eksploatacji kopalin pospolitych, ozna-

czony symbolem PG. 
§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
1) przeprowadzenie prac rekultywacyjnych, zgod-

nie z dokumentacją geologiczną po zaprzesta-
niu działalnoņci gospodarczej; 

2) utrzymanie wyznaczonych pasów ochronnych 
lub zgodnie z przepisami odrĉbnymi. 

§ 7. Ustalenia ogólne w zakresie ochrony i 
kształtowania ņrodowiska przyrodniczego i krajo-
brazu kulturowego – ustala siĉ nastĉpujące zasa-
dy: 
1) zachowanie pasa ochronnego o szerokoņci 50 

m od rzeki Głogowianki, w którym obowiązuje: 
a) zakaz zmiany ukształtowania terenu, 
b) zakaz składowania materiałów niebezpiecz-

nych; 
2) rzĉdna dna wyrobiska poeksploatacyjnego, juŊ 

po wykonaniu prac wydobywczych, nie powin-
na zejņć poniŊej rzĉdnej ustalonej w dokumen-
tacji geologicznej na etapie rozpoznania złoŊa; 

3) kierunek rekultywacji: rolniczy polegający na 
wykorzystaniu retencyjnym lub jako stawy ho-
dowlane powstałych zbiorników wodnych (po-
zostawienie nieregularnej linii brzegowej z 
moŊliwoņcią wprowadzenia roņlinnoņci zielonej 
i szuwarowej) oraz leņny polegający na zadrze-
wianiu korony skarp wyrobiska poeksploata-
cyjnego i pasów ochronnych; 

4) usuniĉtą warstwĉ humusu na nadkład wyko-
rzystać do prac rekultywacyjnych skarp wyrobi-
ska. 

 § 8. Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego. 
W północnej czĉņci działki nr ewid. 38/3 wystĉpuje 
stanowisko archeologiczne, dla którego ustala siĉ: 
1) strefĉ ochrony konserwatorskiej  w promieniu 

150 m od granic stanowiska; 
2) realizacja inwestycji wymagająca  prac ziem-

nych na stanowisku musi być poprzedzona ra-
towniczymi badaniami wykopaliskowymi; 

3) realizacja inwestycji wymagająca prac ziem-
nych w obszarze ochrony stanowiska archeolo-
gicznego wymaga sprawowania nadzoru ar-
cheologicznego. 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej i ko-
munikacji. 
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Ustala siĉ nastĉpujące zasady obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej: 
1) realizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej wzdłuŊ ciągów komunikacyjnych lub w 
maksymalnym stopniu po granicach własnoņci 
i wzdłuŊ istniejących liniowych systemów in-
frastruktury technicznej; 

2) w stosunku do istniejących urządzeń nadziem-
nych i podziemnych uzbrojenia terenów, ustala 
siĉ adaptacjĉ z moŊliwoņcią rozbudowy, mo-
dernizacji i przebudowy w przypadku kolizji z 
planowanym zagospodarowaniem; 

3) zaopatrzenie w wodĉ dla potrzeb bytowo-
gospodarczych i przeciwpoŊarowych w syste-
mie indywidualnym lub poprzez rozbudowĉ 
systemu wodociągu wiejskiego: 

a) zaopatrzenia w wodĉ do zewnĉtrznego ga-
szenia poŊaru, przy pomocy sieci hydranto-
wej z hydrantami zewnĉtrznymi naziemnymi; 

4) obowiązuje uporządkowana gospodarka ņcie-
kowa w systemie indywidualnym utylizacji 
ņcieków: w oparciu o szczelny zbiornik na ņcieki 
i okresowy wywóz na oczyszczalniĉ ņcieków w 
Strzelcach; 

5) obowiązuje uporządkowana gospodarka odpa-
dami, wg zasad:  
a) rozwiązanie gospodarki odpadami komunal-

nymi zgodnie z gminnym systemem gospo-
darki odpadami – selektywna zbiórka odpa-
dów do pojemników zlokalizowanych na te-
renie posesji oraz na terenach ogólnodo-
stĉpnych i wywóz na składowisko, 

b) prowadzenie gospodarki odpadami techno-
logicznymi i niebezpiecznymi stosownie do 
przepisów odrĉbnych; 

6) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z sieci elek-
troenergetycznej niskiego lub ņredniego napiĉ-
cia, kablowych lub napowietrznych z przewo-
dami izolowanymi, na warunkach technicznych 
ustalonych przez zarządcĉ sieci: 
a) przyłącze energetyczne nn wykonać jako ka-

blowe lub napowietrzne,  
b) budowĉ i przebudowĉ sieci oraz rozbudowĉ 

urządzeń elektroenergetycznych naleŊy pro-
wadzić w uzgodnieniu z właņciwym zarządcą 
sieci, 

c) układy pomiaru energii lokalizować w szaf-
kach pomiarowych w ogrodzeniu posesji lub 
na elewacji budynków, 

d) zapewnienie bezpieczeństwa sieci elektro-
energetycznych poprzez zachowanie pasów 
ochronnych o szerokoņci 10 m od słupów; 

7) zaopatrzenie w ciepło do celów grzewczych i 
technologicznych: nie przewiduje siĉ; 

8) na terenie nie wystĉpuje sieć drenarska; 
a) zakaz zmiany kierunku odpływu wód, ze 

szkodą dla gruntów sąsiednich; 
9) plan ustala zasady modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacyjnych: 

a) obsługa komunikacyjna bezpoņrednia z  dro-
gi publicznej gminnej w kategorii drogi do-
jazdowej KDD, 

b) zapewnienie  dostĉpu do drogi publicznej dla 
działki nr ewid. 41, w formie dopuszczalnej 
przepisami odrĉbnymi, 

c) zasady zagospodarowania pasa drogowego 
drogi wewnĉtrznej na terenie działek, zgod-
nie z przepisami odrĉbnymi, 

d) po zakończeniu eksploatacji dopuszcza siĉ 
zajĉcie pasa terenu o szerokoņci 3 m na tere-
nie przylegającym do drogi gminnej KDD na 
teren drogi publicznej, w celu poprawy pa-
rametrów technicznych drogi gminnej; 

10) zasady parkowania: potrzeby w zakresie par-
kowania właņciciele posesji zapewniają na te-
renie działek. 

 
Rozdział III 

Zasady zagospodarowania terenu 
 

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem PG, ustala siĉ:  
1) funkcjĉ podstawową – eksploatacja kopaliny 

pospolitej; 
2) funkcjĉ uzupełniającą – zabudowa gospodarcza 

związana z obsługą funkcji podstawowej; 
3) zasady zagospodarowania terenu:  

a) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ przedsiĉwziĉć mo-
gących znacząco oddziaływać na ņrodowisko, 
dla których moŊe być wymagane sporządze-
nie raportu OOŅ; uciąŊliwoņć dla ņrodowiska 
wywołana funkcjonowaniem obiektów i urzą-
dzeń nie moŊe wykraczać poza granice wy-
znaczonego terenu PG, 

b) drogi dojazdowe wewnĉtrzne powinny być 
prowadzone w pasach ochronnych, 

c) kąty skarp stałych w wyrobisku powinny być 
wyprofilowane do kąta ok. 22° - 33o, 

d) prowadzenie prac rekultywacyjnych po rozli-
czeniu zasobów złoŊa, likwidacji terenu za-
kładu górniczego, 

e) kierunek rekultywacji zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3, 
f) szerokoņci pasów ochronnych zgodnie z ozna-

czeniem na rysunku planu, 
g) zakaz grodzenia nieruchomoņci przyległych 

do powierzchniowych wód publicznych w 
odległoņci mniejszej niŊ 1,5 m od linii brzegu, 

h) moŊliwoņć prowadzenia działań ratowni-
czych poprzez zapewnienie dostĉpu do drogi 
publicznej, 

i) pozostałe kierunki zagospodarowania zgod-
nie z załoŊeniami do projektu zagospodaro-
wania złoŊa, 

j) dopuszcza siĉ zmianĉ przeznaczenia pasa te-
renu o szerokoņci 3 m przylegającego do 
drogi gminnej KDD na teren drogi publicznej, 
w celu poprawy parametrów technicznych 
drogi gminnej, 
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k) pozostałe kierunki zagospodarowania zgod-

nie z załoŊeniami do projektu zagospodaro-
wania złoŊa; 

4) zasady kształtowania zabudowy: 
a) dopuszcza siĉ sytuowanie zabudowy gospo-

darczej i urządzeń towarzyszących związanej 
z obsługą funkcji podstawowej oraz wyko-
rzystanie istniejącej zabudowy zagrodowej, 
w tym celu,  

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ņci 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojaz-
dowej KDD i linii rozgraniczającej autostrady 
KDA, 

c) maksymalna wysokoņć nowych obiektów – 7 
m, 

d) geometria dachu – dachy dwuspadowe z 
uwzglĉdnieniem spadków połaci 20° - 40o, 
dla obiektów tymczasowych dopuszcza siĉ 
dachy płaskie, 

e) forma i skala obiektów dostosowana do po-
trzeb technologicznych i udokumentowana 
programem funkcjonalnym; 

5) zasady i warunki podziału nieruchomoņci: 
a) dopuszcza siĉ podział nieruchomoņci, zgodnie 

z przepisami odrĉbnymi po zakończeniu 
eksploatacji. 

§ 11. Ustalenia dotyczące sposobów i ter-
minów tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uŊytkowania terenów oznaczonych sym-
bolem PG: 

1) dopuszcza siĉ realizacjĉ obiektów tymczaso-
wych, prowizorycznych w ramach zaplecza pla-
cu budowy na okres prowadzenia robót eks-
ploatacyjnych. 

§ 12. Zachodnia czĉņć terenu połoŊona w 
bezpoņrednim sąsiedztwie rzeki Głogowianki moŊe 
być obszarem o potencjalnej moŊliwoņci wystĉ-
powania zagroŊeń powodziowych, obowiązuje § 7 
ust. 1 pkt 1 oraz zakaz wykonywania innych robót 
za wyjątkiem związanych z regulacją lub utrzyma-
niem wód. 
 

Rozdział IV 
Przepisy przejņciowe i końcowe 

 
§ 13. Stawki procentowe słuŊące naliczaniu 

opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci, 
spowodowane uchwaleniem niniejszego planu, 
ustala siĉ w wysokoņci 15%. 

§ 14. 1. Wykonanie uchwały powierza siĉ 
Wójtowi Gminy Strzelce. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

3. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej gminy. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy Strzelce: 

Stanisław Kruglak 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR XXIV/124/08 RADY GMINY STRZELCE 

 
z dnia 30 grudnia 2008 r. 

 
STWIERDZENIE ZGODNOŅCI „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  

PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŉONYCH W MIEJSCOWOŅCI ZGÓRZE – DZIAŁKI  
NR 40/3 I 38/3” Z USTALENIAMI „STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRZELCE 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z póňniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717, z póňniejszymi zmianami), stwierdza siĉ: 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoŊonych w miej-
scowoņci Zgórze – działki nr ewid. 40/3 i 38/3, jest 
zgodny z ustaleniami „Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Strzelce”. 

 
Uzasadnienie 

Obszar objĉty opracowaniem „Miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów połoŊonych w miejscowoņci Zgórze – 
działki nr 40/3 i 38”, znajduje siĉ w obszarze okre-
ņlonym w Studium, w rozdziale Polityka prze-
strzennego rozwoju gminy, jako „obszary gleb 
klasy V i VI o mniej korzystnych warunkach do 
produkcji rolniczej preferowane do działalnoņci 
pozarolniczej”. Okreņlone w „Studium” strate-

giczne cele zagospodarowania przestrzennego 
gminy w układzie strefowym, wyróŊniają m.in.: 
„obszar wielofunkcyjnego rozwoju wsi, w którym 
wyróŊniono strefĉ o mniej korzystnych warunkach 
rolniczej przestrzeni z preferencją do prowadzenia 
działalnoņci pozarolniczej na glebach V i VI klasy – 
są to tereny, na których (. . .) ewentualnie moŊe 
rozwinąć siĉ przemysł wydobywczy”. Z powyŊ-
szych ustaleń wynika moŊliwoņć wykorzystania 
gruntów niskich klas bonitacyjnych na cele nie 
związane z gospodarką rolną, w tym na cele dzia-
łalnoņci gospodarczej pozarolniczej. W związku z 
zaniechaniem produkcji rolnej na tych terenach 
(niskie walory agroekologiczne, mała opłacalnoņć) 
oraz mając na wzglĉdzie zasoby geologiczne tere-
nu – kopaliny pospolite oraz związany z ich eks-
ploatacją rozwój gospodarczy gminy, Wójt Gminy 
w wyniku analizy poprzedzającej podjĉcie uchwały 
o przystąpieniu do planu, stosownie do art. 14 ust. 
5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póňn. zm.), stwierdził zasadnoņć doko-
nania zmiany przeznaczenia przedmiotowego te-
renu, biorąc pod uwagĉ ww. przesłanki. 

 
 

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR XXIV/124/08 RADY GMINY STRZELCE 
 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

ROZSTRZYGNIĈCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W „MIEJSCOWYM PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŉONYCH W MIEJSCOWOŅCI ZGÓRZE – 

DZIAŁKI NR 40/3 I 38/3” INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  
KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

 
Na terenie objĉtym ustaleniami przedmio-

towego planu nie przewiduje siĉ realizacji inwe-
stycji, które naleŊ do zadań własnych gminy z za-
kresu infrastruktury technicznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


