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UCHWAŁA NR XXXII/163/2009 
 RADY GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI 

 z dnia 18 grudnia 2009 r. 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Jordanów Śląski 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 17  
ust. 10, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr XXIX/139/2006 z dnia  
31 stycznia 2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla miejscowości Jordanów Śląski i po 
stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Jordanów Śląski, Rada 
Gminy Jordanów Śląski uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowo-
ści Jordanów Śląski. 

§ 2. Załącznikami do uchwały są: 
1. Załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1: 

2000 – stanowiący integralną część zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Jordanów Śląski. 

2. Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie w sprawie 
rozpatrzenia uwag. 

§ 3. W Uchwale Rady Gminy Jordanów Śląski 
nr XXVI/144/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. 
§ 12 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Na terenie objętym planem ustala się tereny sta-
nowiące zadania celu publicznego: 
1) tereny dróg publicznych K(GP), KD(Z), KD(L), 

KD(D), KDP; 

2) tereny infrastruktury technicznej E, W, G, WH, 
NO; 

3) tereny usług UA, US, UO; 
4) tereny zieleni urządzonej ZP; 
5) tereny zieleni izolacyjnej ZI; 
6) tereny wód śródlądowych WS." 

§ 4. W Uchwale Rady Gminy Jordanów Śląski 
nr XXVI/144/2009 z dnia 31 lipca 2009 r. 
§ 13 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Ustala się stawkę procentową, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.), w wysokości: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN, MNU, PG, US – 5%; 
2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami U – 10%; 
3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami AG – 20%; 
4) dla pozostałych terenów – 5%.”. 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Jordanów Śląski. 

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w şycie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Mirosław Cholewa 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/ 
/163/2009 Rady Gminy Jordanów 
Śląski z dnia 18 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/ 
/163/2009 Rady Gminy Jordanów 
Śląski z dnia 18 grudnia 2009 r. 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
 

Do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jordanów 
Śląski nie wpłynęły şadne uwagi. Nie wystąpiła konieczność rozstrzygnięcia. 
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UCHWAŁA NR XXXI/252/2009 
 RADY GMINY LUBAŃ 

 z dnia 27 listopada 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującej 
działki nr 223/2 i 226/2 położone w obrębie Kościelniki Dolne 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝ-
niejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝ-
niejszymi zmianami), w związku z uchwałą  
nr VII/38/2007 Rady Gminy z dnia 19 kwietnia 2007 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Lubań obejmującej działki  
nr 223/2 i 226/2 połoşone w obrębie Kościelniki 
Dolne zmienioną uchwałą nr IX/82/2007 Rady 
Gminy z dnia 28 czerwca 2007 r., po stwierdzeniu 
zgodności ustaleń planu z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lubań uchwalonego 
uchwałą nr XI/76/1999 Rady Gminy Lubań z dnia 
30 grudnia 1999 r. i zmienionego uchwałą 
nr XIV/129/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 29 lute-
go 2008 r. uchwala się, co następuje: 

Rozdział  I 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań 
obejmującą działki nr 223/2 i 226/2 połoşone  
w obrębie Kościelniki Dolne, zwaną dalej planem.  

§ 2. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały 
jest rysunek planu – załącznik graficzny nr 1 w skali 
1 : 1000.  

2. Załącznikami do niniejszej uchwały, niebę-
dącymi ustaleniami planu, są:  
1) załącznik nr 2 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej oraz zasadach 
ich finansowania”;  

2) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”.  

§ 3. 1. W planie określono:  

1) w rozdziale 2 uchwały i/lub na rysunku planu:  
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania,  

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,  

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego,  

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

e) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych,  

f) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝ-
niki intensywności zabudowy,  

g) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów,  

h) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu,  

i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej;  

2) w rozdziale 3 uchwały:  
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości objętych planem,  
b) sposób i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uşytkowania terenów,  
c) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym.  

2. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu 
to: przebiegi linii rozgraniczających i nieprzekra-
czalnych linii zabudowy, klasa drogi, oznaczenia, 
 o których mowa w ust. 3, oraz granica opracowa-
nia.  

3. Na rysunku planu i w rozdziale 2 uchwały 
dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczają-
cymi zastosowano oznaczenia liczbowe i literowe, 
które nie są ustaleniami funkcjonalnymi planu,  


