
 

 

OBWIESZCZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 17 kwietnia 2013 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XVI.92.2011 z dnia  

26 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla terenu położonego w obrębie Chwałowice, gmina Jelcz-Laskowice – „MPZP Chwałowice II”. 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172), należy sprostować następujący 

błąd:  

1) w uchwale Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach nr XVI.92.2011 z dnia 26 października 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w obrębie Chwałowice, gmina Jelcz-Laskowice – „MPZP Chwałowice II”, ogłoszonej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2012 r. pod poz. 30.  

W § 17 ust. 3 zamiast:  

„W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się podział terenu 

na działki zabudowy mieszkaniowo-usługowej w oparciu o następujące zasady:  

1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 22 m,  

2) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić 1200 m 
2
;  

3) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlegającego podziałowi uniemożliwia wydzielenie działki 

o parametrach określonych w ust. 3 pkt 1, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z nowo 

wydzielonych działek maksymalnie o 20 % minimalnej powierzchni określonej w ust. 3 pkt 1 (dotyczy 

skrajnych działek),  

4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70 
o
 - 110 

o
 ”. 

powinno być:  

„W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się podział terenu 

na działki zabudowy mieszkaniowo-usługowej w oparciu o następujące zasady:  

1) minimalna szerokość frontu działki powinna wynosić 22 m,  

2) minimalna powierzchnia działki powinna wynosić 1200 m 
2
;  

3) w przypadku gdy powierzchnia terenu podlegającego podziałowi uniemożliwia wydzielenie działki 

o parametrach określonych w ust. 3 pkt 2, dopuszcza się pomniejszenie powierzchni jednej z nowo 

wydzielonych działek maksymalnie o 20 % minimalnej powierzchni określonej w ust. 3 pkt 2 (dotyczy 

skrajnych działek),  
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4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi powinien wynosić 70 
o
 - 110 

o
 ”. 

Wojewoda Dolnośląski: 

A.M.  Skorupa 
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