
 

 

UCHWAŁA NR LXXVII/300/2014 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 14 listopada 2014 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek 

nr 18/3, 23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu 

aktualnych podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U z 2013r.poz. 594 – z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 – z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą  

Nr LXVII/267/2014 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 marca 2014 w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 

23/3, 23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 24/1, 24/2, 24/3, 26, 22, 25 we wsi Łomnica, po uwzględnieniu aktualnych 

podziałów geodezyjnych, przeznaczonych na cele mieszkaniowo-rekreacyjne i turystyczne po stwierdzeniu  

że ustalenia planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Głuszyca, Uchwała Nr XII/129/99 Rady Miejskiej Głuszycy z dnia 30 grudnia 1999 r. uchwala 

się, co następuje: 

§ 1. 1) Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przyjętego uchwałą  

Nr IV/33/2000 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2000r w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 18/3, 23/1, 23/2, 24, 26 we wsi Łomnica, 

przeznaczonych na cele mieszkaniowo – rekreacyjne i turystyczne. 

2) Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

a) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu w skali 1:2000, określający granice wprowadzanej zmiany; 

b) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu, w zakresie 

objętym zmianą; 

c) załącznik nr 3 – określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej oraz zasad ich finansowania, w zakresie objętym zmianą. 

3) Załączniki nr 1 i nr 2, o których mowa w ust. 2 nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2. W uchwale Nr IV/33/2000 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 24 listopada 2000 r. wprowadza  

się w § 4 uchwały tiret szósty w brzmieniu: „-dopuszcza się lokalizację indywidualnych oraz grupowych 

systemów oczyszczania ścieków”. 

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Poz. 5012



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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuszycy: 

G. Pieroń 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/300/2014 

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 14 listopada 2014 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/300/2014 

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 14 listopada 2014 r. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/300/2014 

Rady Miejskiej w Głuszycy 

z dnia 14 listopada 2014 r. 
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