
 

 

UCHWAŁA NR XXV/219/2013 

RADY GMINY CZERNICA 

z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności 

gospodarczej we wsiach Czernica i Ratowice gmina Czernica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 5  ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012r., poz. 647 tekst jednolity) oraz w związku 

z uchwałą Rady Gminy Czernica Nr XIV/153/2012 z dnia 27 lutego 2012r., po stwierdzeniu, że zmiana planu 

nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, 

uchwalonego uchwałą Rady Gminy Czernica Nr XXII/198/2012 z dnia 20 listopada 2012r., Rada Gminy 

Czernica uchwala co następuje:  

§ 1. W uchwale Rady Gminy Czernica Nr XXVII/258/2001 z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej we wsiach Czernica 

i Ratowice, zmienioną uchwałą Rady Gminy Czernica Nr XI/99/2011 z dnia 21 października 2011 r., 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 7 ust. 3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: KDW6 przeznacza się na drogę wewnętrzną, niepubliczną 

o szerokości 12 m w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu;  

2) § 7 ust. 5 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: KDW7 przeznacza się na drogę wewnętrzną, niepubliczną 

o szerokości 12 m w liniach rozgraniczających, jak na rysunku planu;  

3) rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zastępuje w granicach na nim 

określonych odpowiednią część załącznika nr 1  do uchwały Nr XXVII/258/2001 Rady Gminy Czernica 

z dnia 28 grudnia 2001 r. zmienioną uchwałą Rady Gminy Czernica Nr XI/99/2011 z dnia 21 października 

2011r.;  

4) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały;  

5) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 3  do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.  

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

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Czernica: 

J. Jagielski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 sierpnia 2013 r.

Poz. 4688



 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/219/2013 

Rady Gminy Czernica 

z dnia 21 marca 2013 r. 
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Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr XXV/219/2013  

Rady Gminy Czernica  

z dnia 21 marca 2013 r.  

 

W sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego we wsiach Czernica i Ratowice 

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu zmiany planu podczas wyłożenia do publicznego 

wglądu, Rada Gminy Czernica nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r.,  

poz. 647, tekst jednolity). 
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Załącznik Nr 3  do Uchwały Nr XXV/219/2013  

Rady Gminy Czernica  

z dnia 21 marca 2013 r.  

 

W sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego we wsiach Czernica i Ratowice, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, nie przewiduje się finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 
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