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§ 3. W przypadku utraty prawa zwolnienia od 
podatku od nieruchomoċci przedsićbiorca zobo-
wiązany jest do zwrotu otrzymanej pomocy na 
zasadach przewidzianych w przepisach o pomocy 
publicznej dla przedsićbiorców poprzez zapłatć 
podatku od nieruchomoċci zgodnie z procedurą 
okreċloną w przepisach Ordynacji podatkowej.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Prochowice.  

§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego i obowiązuje 
do dnia 31 grudnia 2013 r.  

 
 
 

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy: 
Alicja Sielicka 

 
 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/ 
/227/2010 Rady Miasta I Gminy  
Prochowice z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
Zgłoszenie dla przedsiębiorcy, który ubiega się o pomoc publiczną na podstawie uchwały w sprawie 

zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną  

Pełna nazwa przedsićbiorcy ................................................................................
......................................................... 

Adres przedsićbiorcy  
Forma prawna  
Wielkoċć przedsićbiorcy w rozumieniu art.105 i 106 
ustawy o swobodzie działalnoċci gospodarczej 

 

NIP  
REGON  
Klasa i rodzaj podstawowej działalnoċci PKD  
Opis inwestycji i rodzaj ( z uwzglćdnieniem m2 po-
wierzchni gruntów i budynków) 

 

Planowane nakłady inwestycyjne- okreċlenie całkowitych 
kosztów projektu 

 

Čródła finansowania projektu- informacja o planowanej 
pomocy z róďnych čródeł na to samo przedsićwzićcie 

 

Planowana wartoċć kosztów kwalifikujących sić do objć-
cia pomocą oraz ich rodzaje 

 

Szacowany wzrost netto zatrudnienia  
Planowany termin rozpoczćcia i zakoĉczenia inwestycji  

 
Oċwiadczam, ďe znane są mi warunki udzielania i zwrotu pomocy regionalnej na terenie miasta i gminy 
Prochowice zawarte w uchwale nr XLVIII/227/2010  z 27 stycznia 2010 r.  
 
 

.................................................................................  
data, podpis i pieczćć osoby reprezentującej przedsićbiorcć  
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UCHWAŁA NR XXXII/371/09 
 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kiełczów – 
części „B” w Gminie Długołęka obejmującego działki nr 219/3, 219/4, 219/6, 219/7, 219/8 obręb 

Kiełczów 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), oraz art. 20  
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w nawią-
zaniu do uchwały nr XXIX/218/08 Rady Gminy 
Długołćka z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie 
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przystąpienia do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obrćbu wsi Kieł-
czów – czćċci "B" w gminie Długołćka obejmujące-
go działki nr 219/3, 219/4, 219/6, 219/7, 219/8 oraz 
po stwierdzeniu zgodnoċci ze Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Długołćka przyjćtym uchwałą nr XXVI/ 
/69/97 Rady Gminy Długołćka z dnia 24 listopada 
1997 r., zmienionym uchwałą nr XXIV/280/09  
z dnia 20 lutego 2009 r. Rady Gminy Długołćka  
w sprawie uchwalenia zmiany w uchwale  
nr XXXVI/69/97 z dnia 24 listopada 1997r. Rady 
Gminy Długołćka w sprawie Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Długołćka, Rada Gminy Długołćka 
uchwala, co nastćpuje: 

DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1.  Uchwala sić zmianć miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla obrćbu 
wsi Kiełczów – czćċci "B" w Gminie Długołćka 
obejmującego działki nr 219/3, 219/4, 219/6, 219/7, 
219/8 obrćb Kiełczów, zwaną dalej zmianą planu.  

2.  Integralną czćċcią zmiany planu są nastć-
pujące załączniki:  
1)  załącznik nr 1 − rysunek planu – skala 1:1000;  
2)  załącznik nr 2 – rozstrzygnićcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego;  

3)  załącznik nr 3 − rozstrzygnićcie o sposobie re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o:  
1)  przepisach szczególnych − naleďy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji ad-
ministracyjnych;  

2)  rysunku planu − naleďy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis zmiany planu, bćdący załącznikiem 
nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 2;  

3)  terenie - naleďy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem;  

4)  przeznaczeniu podstawowym terenu − naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie dominujące 
wyznaczone do lokalizacji w danym terenie;  

5)  przeznaczeniu uzupełniającym terenu − naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niď pod-
stawowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 
terenie.  

§ 3. Obowiązującymi ustaleniami rysunku pla-
nu są:  
1)  linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-

czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

2)  oznaczenia przeznaczenia terenów;  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4)  granica planu.  

§ 4. W ustaleniach zmiany planu nie wystćpu-
ją poniďsze zagadnienia, o których mowa w art. 15 
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, ze zm.):  
1)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie ustalo-
nych na podstawie przepisów odrćbnych,  
w tym terenów górniczych, obszarów naraďo-
nych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz za-
groďonych osuwaniem sić mas ziemnych;  

2)  szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy;  

3)  obszary zorganizowanej działalnoċci inwesty-
cyjnej i rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej oraz przekształceĉ ob-
szarów zdegradowanych.  

DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

Rozdział 1 
Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 

terenów  

§ 5. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1MN, 2 MN ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe − tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, 
bličniaczej lub wielorodzinnej o niskiej inten-
sywnoċci zabudowy (maksymalnie do 4 miesz-
kaĉ w budynku);  

2)  przeznaczenie uzupełniające:  
a)  usługi komercyjne nieuciąďliwe,  
b)  urządzenia towarzyszące,  
c)  zieleĉ urządzona,  
d)  drogi wewnćtrzne i dojazdowe;  

3)  zabrania sić lokalizowania w granicach działek:  
a)  przedsićwzićć mogących znacząco oddzia-

ływać na ċrodowisko, wymagających spo-
rządzenia raportu oddziaływania na ċrodo-
wisko, za wyjątkiem sieci i urządzeĉ infra-
struktury technicznej,  

b)  zakładów produkcyjnych, magazynowych, 
handlu hurtowego oraz trwałego składowa-
nia surowców i materiałów masowych;  

4)  lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu:  
a)  wysokoċć zabudowy nie moďe przekroczyć  

3 kondygnacji naziemnych (poddasze uďyt-
kowe liczone jako jedna kondygnacja) lecz 
nie wićcej niď 8 m licząc od poziomu terenu 
do okapu dachu,  

b)  ustala sić dachy dwuspadowe i wielospa-
dowe, dachy jednospadowe i płaskie do-
puszcza sić w budynkach gospodarczych, 
garaďowych i usługowych,  
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c)  dopuszcza sić przeznaczanie pod zabudowć 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojċcia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
50% powierzchni działek, pozostałą czćċć na-
leďy uďytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleĉ ozdobna, ogrody itp.).  

2.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 1ZI ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni 

izolacyjnej;  
2)  dopuszcza sić lokalizacjć plenerowych urządzeĉ 

sportowo – rekreacyjnych oraz obiektów małej 
architektury, z wyłączeniem moďliwoċci lokali-
zacji towarzyszących obiektów kubaturowych;  

3)  na terenie obowiązuje zakaz zabudowy mieszka-
niowej, usługowej, produkcyjnej i gospodarczej;  

4)  dopuszcza sić prowadzenie ċcieďek rowero-
wych, ciągów pieszych dróg wewnćtrznych  
i dojazdowych oraz sieci napowietrznej i pod-
ziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi;  

5)  dla zieleni izolacyjnej w pasie strefy ochronnej 
gazociągu wysokiego ciċnienia obowiązują 
ustalenia dla strefy ochronnej gazociągu wyso-
kiego ciċnienia.  

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz wymagania wynikające  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej 

§ 6. Kształtowanie zabudowy winno uwzglćdniać 
istniejące walory krajobrazowe oraz, skalć, formć, 
detal architektoniczny i materiały charakterystycz-
ne dla miejscowego budownictwa.  

Rozdział 3 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemu układu komunikacyjnego 

§ 7. 1.  Ustala sić obsługć komunikacyjną te-
renów objćtych planem z dróg graniczących bez-
poċrednio z granicami opracowania.  

2.  Dopuszcza sić na obszarze opracowania 
planu wydzielanie dróg wewnćtrznych, ciągów 
pieszych, pieszo-jezdnych.  

3.  Ustala sić nastćpującą minimalną liczbć 
miejsc postojowych: lokale mieszkalne – 2 miejsca 
postojowe na 1 mieszkanie.  

4.  Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy, 
zgodnie z rysunkiem planu w odległoċci 6 m od 
linii rozgraniczających tereny na odcinku bezpo-
ċrednio przyległym do dróg poza gracami planu.  

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej 

§ 8. 1.  Ustala sić ogólne zasady uzbrojenia te-
renu w infrastrukturć techniczną:  
1)  dopuszcza sić na terenie opracowania realizacje 

sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej, 
wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie za-

opatrzenia w ciepło, wodć, gaz, energić elek-
tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadza-
nia ċcieków oraz lokalizacji urządzeĉ technicz-
nych na terenie objćtym zmianą planu okreċlo-
nym w § 1 uchwały wymagają uzyskania wa-
runków technicznych od właċciwych admini-
stratorów sieci;  

2)  ustala sić jako obowiązującą zasadć, ďe budowa 
infrastruktury technicznej odbywać sić bćdzie w 
pierwszej kolejnoċci na terenach juď zabudowa-
nych, a nastćpnie dla terenów nowych.  

2.  W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić:  
1)  zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, 

przeciwpoďarowych i grzewczych z istniejącego 
wodociągu grupowego w Ċliwicach lub z in-
nych čródeł dostćpnych na terenie gminy;  

2)  rozbudowć zewnćtrznej sieci rozdzielczej na 
według warunków technicznych podłączenia;  

3)  rozbudowć zewnćtrznej sieci wodociągowej  
z zachowaniem normatywnych, okreċlonych 
przepisami szczegółowymi odległoċci od innych 
sieci infrastruktury technicznej oraz obiektów 
budowlanych.  

3.  W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia 
ċcieków sanitarnych ustala sić:  
1)  wymóg odprowadzania ċcieków sanitarnych do 

systemu kanalizacji sanitarnej i dalej do oczysz-
czalni wiejskiej w Mirkowie Starym lub innej 
oczyszczalni obsługującej teren gminy;  

2)  rozbudowć sieci kanalizacji sanitarnej grawita-
cyjno-ciċnieniowej i pompowni zgodnie z do-
kumentacjami projektowymi oraz na terenach 
nowego zainwestowania wg warunków okre-
ċlonych przez administratora sieci;  

3)  dla nieruchomoċci nie podłączonych do kanali-
zacji sanitarnej budowć szczelnych bezodpły-
wowych zbiorników lub oczyszczali biologicz-
nych;  

4)  ustala sić obowiązek podłączenia budynków do 
sieci kanalizacji sanitarnej po jej realizacji, 
zgodnie z warunkami okreċlonymi przez admi-
nistratora sieci;  

5)  zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ċcie-
ków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz 
podziemnych;  

6)  zakaz podłączania ċcieków sanitarnych do kana-
lizacji deszczowej oraz odprowadzania w spo-
sób niekontrolowany do odbiorników i do zie-
mi.  

4.  W zakresie odprowadzenia wód deszczo-
wych ustala sić rozbudowć kanalizacji deszczowej 
wg warunków okreċlonych przez administratora 
sieci i odbiorników, dopuszcza sić zagospodaro-
wanie wód deszczowych na terenie inwestora 
zgodnie z przepisami szczególnymi.  

5.  W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić:  
1)  rozbudowć rozdzielczej sieci gazowej niskiego 

ciċnienia na terenach obecnego i nowego zain-
westowania według technicznych warunków 
przyłączenia, modernizacjć istniejącej sieci ga-
zowej niskiego ciċnienia oraz budowć sieci 
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ċredniego ciċnienia, zgodnie z warunkami tech-
nicznymi okreċlonymi przez administratora;  

2)  w strefie od gazociągów wysokiego ciċnienia 
odg. Kiełczów – odg. − Zgorzelisko o ċrednicy 
nominalnej DN 200 oraz ciċnieniu nominalnym 
PN 6.3MPa obowiązuje:  
a)  zakaz lokalizacji zabudowy zgodnie z przepi-

sami szczególnymi,  
b)  obowiązek zapewnienia swobodnego dojaz-

du do sieci infrastruktury technicznej oraz 
swobodnego przemieszczania sić wzdłuď  
i w obrćbie strefy ochronnej gazociągu,  

c)  dopuszcza sić lokalizacjć sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego oraz ciągów pieszo 
jezdnych po uzgodnieniu i na warunkach 
okreċlonych przez zarządcć gazociągu,  

d)  zakaz sadzenia drzew i krzewów w odległoċci 
mniejszej niď 3m od osi gazociągu,  

e)  zagospodarowanie terenu zielenią niską  
i ċrednią,  

f)  zakaz prowadzenia działalnoċci mogącej za-
grozić trwałoċci gazociągu podczas eksplo-
atacji,  

g)  obowiązek uzgadniania z zarządcą gazociągu 
lokalizacji obiektów w strefie ochronnej ga-
zociągu;  

h)  od gazociągów wysokiego ciċnienia ustala 
sić strefy:  
− 20 m od osi gazociągu wysokiego ciċnie-

nia, w której obowiązuje zakaz lokalizo-
wania budynków mieszkaniowych,  

− 35 m od osi gazociągu wysokiego ciċnie-
nia, w której obowiązuje zakaz lokalizo-
wania zabudowy usługowe, usługowo- 
-mieszkaniowej,  

3)  w przypadku przebudowy gazociągu dopuszcza 
sić zmniejszenie strefy ochronnej od gazociągu 
wysokiego ciċnienia, za zgodą zarządcy sieci.  

6.  W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić 
indywidualny system zaopatrzenia w ciepło za 
pomocą urządzeĉ o wysokiej sprawnoċci grzew-
czej i niskim stopniu emisji zanieczyszczeĉ, zaleca 
sić wykorzystanie tylko nieuciąďliwych čródeł cie-
pła.  

7.  W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomuni-
kacyjną ustala sić rozbudowć linii kablowych tele-
komunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o lokalizacji 
sieci.  

8.  W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić:  
1)  zaopatrzenie w energić elektryczną z istniejącej 

sieci elektroenergetycznej,  
2)  budowć sieci kablowej elektrycznej wraz z nie-

zbćdnymi urządzeniami technicznymi według 
technicznych warunków przyłączenia, z zacho-
waniem normatywnych odległoċci od budyn-
ków i od innych sieci infrastruktury podziemnej.  

9.  W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów:  

1)  ustala sić obowiązek wyposaďenia wszystkich 
nieruchomoċci w specjalistyczne pojemniki do 
gromadzenia odpadów i wywóz odpadów, nie 
rzadziej niď raz w miesiącu, przez upowaďnione 
słuďby na wysypisko gminne w Bielawie lub in-
ne zgodnie z podpisanymi umowami;  

2)  ustala sić wymóg poprawy warunków sanitar-
nych poprzez prawidłowe urządzenie i uporząd-
kowanie miejsc do czasowego gromadzenia  
w pojemnikach odpadów stałych z uwzglćdnie-
niem ich segregacji, zgodnie z przepisami 
szczególnymi.  

Rozdział 5 
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 

dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej 

§ 9. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome  
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
prawnej.  

Rozdział 6 
Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby 

zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie na podstawie odrębnych 

przepisów  

§ 10. Przed podjćciem działaĉ inwestycyjnych  
w terenie ustala sić obowiązek zdjćcia warstwy 
próchniczej gleby o bonitacji wyďszej niď IV z po-
wierzchni przeznaczonych pod obiekty budowlane 
i budowle.  

Rozdział 7 
Zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane.  

§ 11. 1.  Ustala sić minimalną szerokoċci fron-
tu działek budowlanych = 20 m.  

2.  Ustala sić minimalną powierzchnie nowo 
wydzielanych działek budowlanych = 700 m2.  

3.  Dopuszcza sić wydzielanie działek budow-
lanych łącznie z terenów oznaczonych symbolem 
MN i ZI.  

4.  Dopuszcza sić mniejsze powierzchnie wy-
dzielanych działek, wytyczane na cele infrastruktu-
ry technicznej, komunikacji i w przypadku regulacji 
sytuacji prawno – własnoċciowej nieruchomoċci.  

5.  Na całym terenie opracowania dopuszcza 
sić podziały, scalenia oraz scalenia i wtórne po-
działy nieruchomoċci w zaleďnoċci od potrzeb.  

Rozdział 8 

Opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym  

§ 12. Ustala sić stawkć opłaty, 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, ze zm.) w wysokoċci 30% 
od wzrostu wartoċci nieruchomoċci.  
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Rozdział 9 
Tymczasowe sposoby zagospodarowania  

i użytkowania terenów.  

§ 13. Dla terenów objćtych zmiana planu  
w zakresie tymczasowego sposobu zagospodaro-
wania i uďytkowania terenów, obowiązują przepisy 
szczególne.  

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE  

§ 14. Na obszarze objćtym zmianą planu tracą 
moc ustalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów w obrćbie Kiełczów 

w gminie Długołćka – czćċć „B” – uchwała  
nr XXXVIII/664/06 Rady Gminy Długołćka z dnia  
31 stycznia 2006 roku, opublikowanego w Dzienni-
ku Urzćdowym Województwa Dolnoċląskiego  
Nr 53 z dnia 10 marca 2006 r. poz. 882.  

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Długołćka.  

§ 16. Niniejsza uchwała wchodzi w ďycie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Dolnoċląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy: 
Mirosław Duda 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/ 
/371/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 
30 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/ 
/371/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 
30 grudnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

 
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kiełczów – części "B" w Gminie Długołęka obejmu-
jącego działki nr 219/3, 219/4, 219/6, 219/7, 219/8 obręb Kiełczów  
 
Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 80, poz. 717 ze zm.) 
 
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. 80, poz. 717 ze zm.), stwierdza sić, ďe do projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kiełczów – części „B” w Gminie Długołęka obejmującego 
działki nr 219/3, 219/4, 219/6, 219/7, 219/8 obręb Kiełczów nie zostały złoďone uwagi. 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/ 
/371/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 
30 grudnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH  

ICH FINANSOWANIA 
 
Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 80, poz. 717 ze zm.). 
 
Realizacja infrastruktury technicznej bćdzie odbywać sić w oparciu o wszelkie moďliwe  čródła pozyska-
nia funduszy na ten cel, ċrodków własnych gminy oraz partycypacji inwestorów indywidualnych. 
 
W pierwszej kolejnoċci naleďy podjąć realizacjć infrastruktury w rejonach: 
a) realizujących cele publiczne oraz sprzyjających rozwojowi gminy, 
b) połoďonych najbliďej istniejącej infrastruktury i o najdogodniejszych finansowo moďliwoċciach jej 

realizacji, 
c) duďym istniejącym zapotrzebowaniem. 
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UCHWAŁA NR XLIV/245/2009 
 RADY GMINY MIŁKOWICE 

 z dnia 22 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miłkowice  
i Siedliska – MPZP MIŁKOWICE I SIEDLISKA  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz w nawiązaniu do 
uchwały nr XXXIII/228/2006 z dnia 23 czerwca  

2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów połoďonych w obrćbach wsi Miłkowice  
i Siedliska, po stwierdzeniu zgodnoċci ustaleĉ pro-
jektu planu z zapisem Studium Uwarunkowaĉ  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Miłkowice wprowadzonego uchwałą  


