
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 13 lutego 2014 r.

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Gminy Rudna nr XXXIV/252/98 z dnia 20 marca 1998 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego historycznego zespołu staromiejskiego 

ośrodka gminnego Rudna.

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 z późn. zm.), należy sprostować 
następujący błąd:

1) w uchwale Rady Gminy Rudna nr XXXIV/252/98 z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego historycznego zespołu staromiejskiego ośrodka gminnego Rudna, 
ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 7 z dnia 15 kwietnia 1998 r. pod, poz. 
67 w § 3 ust. 1 zamiast:

„Ilekroć w uchwale mowa o terenach publicznych, należy przez to rozumieć tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem Up, przeznaczone na realizację lokalnych celów publicznych. Na terenach tych oprócz 
funkcji określonych w ustaleniach szczegółowych, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
ciągów komunikacyjnych i parkingów dla samochodów osobowych, a także zieleni o charakterze 
publicznym, na powierzchni nieprzekraczającej 25% obszaru, pod warunkiem wcześniejszego bądź też 
udokumentowanego osiągnięcia zamierzonych celów publicznych. Powyższe ustalenia nie odnoszą się do 
terenów zieleni publicznej, dla których ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu, należy 
przyjmować każdorazowo wyłącznie na podstawie części szczegółowej niniejszej uchwały.”

powinno być:

„Ilekroć w uchwale mowa o terenach publicznych, należy przez to rozumieć tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem Up, przeznaczone na realizację lokalnych celów publicznych. Na terenach tych oprócz 
funkcji określonych w ustaleniach szczegółowych, dopuszcza się realizację usług o charakterze 
komercyjnym, mieszkań służbowych, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz ciągów 
komunikacyjnych i parkingów dla samochodów osobowych, a także zieleni o charakterze publicznym, na 
powierzchni nieprzekraczającej 25% obszaru, pod warunkiem wcześniejszego bądź też udokumentowanego 
osiągnięcia zamierzonych celów publicznych. Powyższe ustalenia nie odnoszą się do terenów zieleni 
publicznej, dla których ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu, należy przyjmować 
każdorazowo wyłącznie na podstawie części szczegółowej niniejszej uchwały.”

Wojewoda Dolnośląski:
A. Skorupa

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 17 lutego 2014 r.

Poz. 812
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