
 

 

UCHWAŁA NR XL/340/2012 

RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic 

Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu.  

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

z 2001  r. Nr  142, poz.  1591 ze zm.), art.  20 ust. 1 i art.  27 ustawy z dnia 27  marca 2003  r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.  j.  Dz.  U. z 2012  r.  poz.  647), w związku z uchwałą nr  XVII/140/11 

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29  sierpnia  2011  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-Grzybowej w Wałbrzychu 

oraz  po stwierdzeniu, że zmiana planu miejscowego nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej-

Grzybowej w Wałbrzychu, zwany dalej planem miejscowym, uchwalony uchwałą Nr XIV/137/07 Rady 

Miejskiej Wałbrzycha z dnia  26  października 2007 roku, opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego Nr  301 poz.  4081 z dnia  19 grudnia 2007  r.  

2. Bez zmian pozostaje:  

1) rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w ust.  1;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały, o której mowa w ust.  1.  

3. Integralną częścią uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu 

miejscowego, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 2. 1. W uchwale Nr  XIV/137/07 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 26  października 2007  roku 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) §12 ust. 1 pkt 2 lit.  a) otrzymuje brzmienie:  

„a) zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, a także, w razie braku możliwości przyłączenia do tej 

sieci, dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody,”; 

2) §12 ust. 1 pkt 2 lit.  e) otrzymuje brzmienie:  

„e) odprowadzenie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej, a także, w razie braku możliwości 

przyłączenia do tej sieci, dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych lub indywidualnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami odrębnymi,”. 

2. Pozostałe ustalenia uchwały, o której mowa w § 2 ust. 1, zachowują moc z uwzględnieniem zmian 

wprowadzonych niniejszą uchwałą.  
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Wałbrzycha: 

A.M. Romańska 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/340/2012   

Rady Miejskiej Wałbrzycha  z dnia 29 listopada 

2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu  

Nie wniesiono uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru ulic Warszawskiej - Grzybowej w Wałbrzychu.  
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