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UCHWAŁA NR IX/55/2011 
 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

 z dnia 25 maja 2011 r. 

w sprawie inkasa podatków i opłat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  
art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 
z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z 30 października 
2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 
z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. 
zm.) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala,  
co następuje: 

§ 1. W uchwale VII/38/2011 Rady Miasta  
i Gminy Prochowice z dnia 25 marca 2011 r.  

w sprawie inkasa podatków i opłat wprowadza się 
następujące zmiany:  

1. w § 1 po wyrazie „nieruchomości” skreśla 
się wyrazy „oraz opłaty od posiadania psów”.  

2. w § 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6. Emilia 
Maćkowiak dla sołectwa Kwiatkowice,”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy.  

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

 
Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy: 

Halina Teluk 
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UCHWAŁA NR V/93/11 
 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części działki nr 437/1, po podziale 437/3 w obrębie wsi Długołęka 

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 z późn. zm.),  
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia  
25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o plano- 
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 130, poz. 871) oraz w nawiązaniu do uchwały 
XXIX/339/09 Rady Gminy Długołęka z dnia  
29 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla działki nr 437/1 
w obrębie wsi Długołęka, po stwierdzeniu zgodno-
ści projektu planu z ustaleniami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Długołęka, uchwalonego uchwałą  
nr XXXVI/69/97 z dnia 24 listopada 1997 r. (z późn. 
zm.), Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi 
Długołęka zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/ 
/581/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 
2005 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego Nr 80 z dnia 6 maja 
2005 r., poz. 1763), dla części działki nr 437/1, po 
podziale 437/3, zwaną dalej „MPZP DŁUGOŁĘKA 
437/3”, której obowiązujące ustalenia o przezna-
czeniu, warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu zostają wyrażone w postaci:  
1) rysunku planu, w skali 1:1000, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  
2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym 

rozdziale;  
3) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz zasad zagospodarowania i podziału 
terenu określonych w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały;  
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4) zasad budowy, modernizacji i rozbudowy sys-
temów komunikacji określonych w rozdziale 
3 uchwały;  

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale 4 niniejszej 
uchwały;  

6) ustaleń w zakresie lokalizacji celów publicznych, 
zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz 
rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktu-
ry technicznej określonych w rozdziale 5 niniej-
szej uchwały;  

7) zasad ochrony, granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
z zakresu ochrony przyrody i środowiska okre-
ślonych w rozdziale 6 niniejszej uchwały;  

8) zasad ochrony krajobrazu kulturowego, dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej określonych w rozdziale 
7 niniejszej uchwały;  

9) przepisów końcowych określonych w rozdziale 
8 niniejszej uchwały.  

2. Załącznikami do uchwały są:  
1) załącznik nr 1 − rysunek planu, obowiązujący 

w zakresie:  
a) granicy obszaru objętego planem,  
b) funkcji terenów,  
c) linii rozgraniczających tereny o różnych 

funkcjach lub zasadach zagospodarowania;  
2) załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag wniesionych do projektu planu;  
3) załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie re-

alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.  

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:  

1) rysunku planu − należy przez to rozumieć ry-
sunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały;  

2) ustawie − należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);  

3) terenie − należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczony symbolem funkcji 
zgodnie z oznaczeniami graficznymi określo-
nymi w legendzie;  

4) funkcji wiodącej − należy przez to rozumieć 
formy zagospodarowania, określone dla da-
nego terenu, realizowane wg następujących 
zasad:  
a) realizacja, potrzeby i wymagania określone 

dla funkcji wiodącej muszą być spełnione 
priorytetowo przed wymaganiami innych 
form zagospodarowania,  

b) na danym terenie takie formy zagospoda-
rowania należy zrealizować w ilości przy-
najmniej 60% sumy powierzchni we-
wnętrznej projektowanych obiektów lub 
60% powierzchni działki;  

5) funkcji uzupełniającej − należy przez to rozu-
mieć formy zagospodarowania, dopuszczone 
dla danego terenu, realizowane wg następują-
cych zasad (o ile ustalenia szczegółowe zawar-
te w rozdziale 2 niniejszej uchwały nie stano-
wią inaczej):  
a) w formie funkcji wbudowanej na maksy-

malnie 40% sumy powierzchni wewnętrz-
nej projektowanego obiektu,  

b) w formie zainwestowania niekubaturowe-
go na maksymalnie 40% powierzchni dział-
ki,  

c) w formie osobnego budynku o powierzchni 
wewnętrznej stanowiącej nie więcej niż 
40% sumy powierzchni wewnętrznej 
wszystkich budynków lokalizowanych na 
działce, powyższe parametry należy liczyć 
łącznie dla wszystkich funkcji uzupełniają-
cych;  

6) powierzchni zabudowy − należy przez to ro-
zumieć stosunek powierzchni, jaką zajmuje 
budynek wraz z konstrukcją, ociepleniem oraz 
innymi elementami budynku − na styku 
z powierzchnią terenu, do powierzchni działki, 
na której jest usytuowany;  

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy − należy 
przez to rozumieć linię, której elewacja nie 
przekroczy od strony określonej w planie (po 
zewnętrznym obrysie ściany projektowanego 
obiektu). Powyższa zasada nie dotyczy części 
budynku, które w całości znajdują się pod 
ziemią lub części wystających przed elewację 
tj.: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy 
dachu oraz innych części budynku pod warun-
kiem, że powyższe elementy nie będą zlokali-
zowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie ww. 
elementy nie przekroczą określonej w planie 
linii zabudowy o więcej niż 2 m. W przypadku 
schodów do budynku, pochylni itp. dopuszcza 
się odstępstwo od określonej w planie linii za-
budowy o maksymalnie 1,2 m;  

8) nieuciążliwych usługach – należy przez to ro-
zumieć usługi niezaliczone do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko;  

9) usługach komercyjnych – należy przez to ro-
zumieć aktywność gospodarczą o charakterze 
usługowym oraz powiązaną z nią działalność 
produkcyjną − z wykluczeniem usług podsta-
wowych oraz usług sportu i rekreacji;  

10) usługach podstawowych – należy przez to 
rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, 
kultury, kultu religijnego oraz oświaty i wy-
chowania, a także usługi administracji;  

11) komunikacji wewnętrznej − należy przez to 
rozumieć drogi dojazdowe do poszczególnych 
działek oraz obiektów − o szerokości minimal-
nie 4,5 m − budowa i utrzymanie ww. terenu 
należy do zarządcy lub właścicieli nierucho-
mości;  

12) urządzeniach i obiektach pomocniczych − na-
leży przez to rozumieć obiekty i urządzenia in-
frastruktury technicznej, wyposażenia tech-
nicznego, elementów komunikacji, tj.: dojścia, 
parkingi, garaże itp. oraz inne urządzenia 
i obiekty zapewniające możliwość prawidło-
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wego funkcjonowania obiektów zgodnie z 
funkcją wiodącą lub uzupełniającą terenu;  

13) parametrach elewacji − należy przez to rozu-
mieć parametry składające się na postrzega-
nie obiektu, tj.:  
a) wysokość elewacji rozumiana jako maksy-

malna dopuszczalna odległość od najwyżej 
położonej kalenicy dachu (bez anten, ko-
minów itp.) do projektowanej powierzchni 
gruntu w najniżej położonej części budynku 
(parametr nie dotyczy części budynku zlo-
kalizowanych poniżej otaczającego terenu),  

b) szerokość elewacji rozumiana jako maksy-
malna dopuszczalna odległość pomiędzy 
skrajnymi ścianami zewnętrznymi budynku 
(wraz z ociepleniem).  

14) powierzchni terenu biologicznie czynnego − 
należy przez to rozumieć stosunek powierzch-
ni biologicznie czynnej do powierzchni działki;  

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego oraz zasady 

zagospodarowania i podziału terenu  

§ 3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem MN, dla którego obowiązują na-
stępujące ustalenia:  
1) funkcja wiodąca: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna, przy czym za zgodne z ww. funkcją 
uznaje się:  
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,  
b) lokalizację usług komercyjnych nieuciążli-

wych,  
c) lokalizację komunikacji drogowej – we-

wnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą, 
w tym wydzielenie działek pod ww. komuni-
kację,  

d) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-
czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu:  
a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą 

i gabarytami do historycznej zabudowy wsi,  
b) usługi komercyjne nieuciążliwe dopuszcza 

się w formie wbudowanej lub osobnego bu-
dynku,  

c) powierzchnia zabudowy nie powinna prze-
kraczać 30 % powierzchni działki,  

d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 
min. 30% powierzchni działki;  

e) parametry elewacji:  
− wysokość maksymalnie dwie kondygna-

cje nadziemne, w tym ostatnia jako pod-
dasze użytkowe, jednak nie więcej niż 10 m,  

− dopuszcza się dodatkową kondygnacje 
podziemną,  

− szerokości elewacji − maksymalnie 20 m,  
f) w zakresie parametrów dachów:  

− dachy dwu- lub wielospadowe o syme-
trycznych połaciach (kąt nachylenia 
35o−45o), kryte dachówką ceramiczną lub 
innym materiałem imitującym dachówkę,  

− dopuszcza się odstępstwo od powyższych 
parametrów dla takich elementów jak − 
tarasy, wieże, wykusze, lukarny, jednak 
nie więcej niż dla 25% powierzchni dachu,  

g) przy lokalizacji nowych budynków należy za-
chować następujące nieprzekraczalne linie 
zabudowy:  
− 6 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej,  
− 4 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji wewnętrznej,  
h) dla terenów bezpośrednio sąsiadujących 

z wodami powierzchniowymi należy zacho-
wać min. 4 m pasa wolnego od zabudowy,  

i) obsługę komunikacyjną terenu należy za-
pewnić bezpośrednio z drogi oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDL lub z terenów 
komunikacji znajdujących się po południo-
wej stronie obszaru objętego planem,  

j) wszystkie niezbędne miejsca postojowe na-
leży zlokalizować na posesji własnej inwe-
stora;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości:  
a) przy wydzielaniu nowych działek budowla-

nych docelowa powierzchnia działki powin-
na wynosić min. 800 m2,  

b) nowe linie podziałów będą harmonijnie na-
wiązywać do istniejących podziałów lub linii 
rozgraniczających tereny komunikacji, tj. bę-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub 
zbliżone do równoległych),  

c) powyższe zasady nie dotyczą działek:  
− wydzielanych pod komunikację we-

wnętrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 4,5 m,  

− wydzielanych pod komunikację we-
wnętrzną pieszą, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3 m,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 
infrastruktury technicznej.  

5) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów - nie 
przewiduje się tymczasowych form zagospoda-
rowania.  

Rozdział 3 

Zasady budowy, modernizacji  
i rozbudowy systemów komunikacji  

§ 4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDL, dla którego obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − ulice 

lokalne, przy czym za zgodne z ww. funkcją 
uznaje się:  
a) lokalizację komunikacji publicznej − drogo-

wej wraz z infrastrukturą,  
b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub 
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbęd-
nych urządzeń technicznych związanych  
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu,  

c) lokalizację niezbędnych elementów układu 
komunikacyjnego, w tym skrzyżowań, zjaz-
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dów i wjazdów na zasadach określonych 
przez Zarządcę drogi,  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − szerokość ulic w liniach 
rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku  
planu.  

Rozdział 4 

Zasady obsługi  
w zakresie infrastruktury technicznej  

§ 5. 1. W terenach przeznaczonych pod inwe-
stycje zaleca się uzbrojenie terenów poprzedzające 
realizację zabudowy.  

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia techniczne-
go przebiegały w liniach rozgraniczających ulic. 
W przypadku braku możliwości wykonania sieci 
jw. dopuszcza się prowadzenie sieci w przylegają-
cych do ulic terenach − za zgodą ich właścicieli lub 
użytkowników wieczystych − na zasadach określo-
nych w stosownych aktach prawa.  

3. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu 
przez inwestorów we własnym zakresie.  

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się 
dostawę z istniejącego wodociągu wiejskiego (po 
rozbudowie).  

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się dostawę zgodnie z warunkami 
określonymi przez Zakład Energetyczny.  

6. Zaopatrzenie w energię cieplną − ogrzewa-
nie indywidualne lub zdalczynne – z zastosowa-
niem następujących zasad:  
1) zaleca się odnawialne źródła energii, tj. energia 

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła 
itp.), biomasa (w tym drewno);  

2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu 
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod wa-
runkiem zastosowania kotłów o wysokiej 
sprawności, tj. powyżej 90%;  

3) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu 
węgla i jego pochodnych pod warunkiem za-
stosowania kotłów o wysokiej sprawności,  
tj. powyżej 80%.  

7. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na 
podstawie zawartej umowy) poprzez gromadzenie 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizo-
wany wywóz na składowisko odpadów.  

8. Dla całego terenu w granicach opracowania 
przewiduje się system grupowego oczyszczania 
ścieków do kanalizacji gminnej oraz oczyszczalni 
ścieków.  

Rozdział 5 

Ustalenia w  zakresie lokalizacji celów 
publicznych, zorganizowanej działalności 
inwestycyjnej oraz rehabilitacji istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej  

§ 6. 1. Za tereny przeznaczone do realizacji ce-
lów publicznych uznaje się tereny komunikacji 
publicznej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDL.  

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się realizację celów publicznych w zakresie lokali-

zacji sieci uzbrojenia technicznego w liniach roz-
graniczających terenu o funkcji mieszkaniowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem MN - 
pod warunkiem zachowania ustaleń planu okre-
ślonych w rozdziale 2 niniejszej uchwały oraz za 
zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych.  

Rozdział 6 

Zasady ochrony, granice i sposoby 
zagospodarowania terenów  

lub obiektów podlegających ochronie,  
ustalonych na podstawie przepisów z zakresu 

ochrony przyrody i środowiska  

§ 7. Na obszarze objętym planem nie znajdują 
się tereny lub obiekty podlegające ochronie, na 
podstawie przepisów z zakresu ochrony przyrody.  

§ 8. 1. Na gruntach wokół realizowanych in-
westycji zaleca się oszczędne planowanie po-
wierzchni utwardzonej z uwagi na ograniczone 
możliwości odprowadzania nadmiaru wód opa-
dowych do cieków i urządzeń melioracyjnych.  

2. Dla gruntów zdrenowanych istnieje obo-
wiązek przebudowy systemu drenarskiego po sto-
sownych uzgodnieniach z Zarządem właściwym 
do spraw melioracji.  

§ 9. 1. W zakresie ochrony przed hałasem, dla 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
MN, ustala się standardy akustyczne określone 
w odpowiednich przepisach prawa dotyczących 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku − 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  

2. Z uwagi na konieczność zapewnienia od-
powiedniej ochrony przed hałasem oraz drganiami 
należy zachować zasady określone w odpowied-
nich aktach prawa, w szczególności dotyczących 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie.  

Rozdział 7 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego i zabytków  

oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 10. Na obszarze objętym planem nie znajdu-
ją się obiekty i obszary zabytkowe podlegające 
ochronie krajobrazu, dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

Rozdział 8 

Przepisy końcowe  

§ 11. Ustala się stawkę opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), 
w wysokości 30% od wzrostu wartości nierucho-
mości.  

§ 12. Na obszarze objętym zmianą planu tracą 
moc ustalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka, 
zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/581/2005 Rady 
Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 
6 maja 2005 r. Nr 80, poz. 1763).  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 122 – 11659 – Poz. 1965 

 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Długołęka. 

 

  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Anna Chmielewska 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 122 – 11660 – Poz. 1965 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr V/93/11 
Rady Gminy Długołęka z dnia  
28 kwietnia 2011 r. 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 122 – 11661 – Poz. 1965,1966 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr V/93/11 
Rady Gminy Długołęka z dnia  
28 kwietnia 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części działki nr 437/1 (po podziale 437/3) w obrębie wsi Długołęka 

 
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Długołęka stwierdza, że w wyzna-
czonym terminie nie wniesiono żadnych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części działki nr 437/1 (po podziale 437/3) w obrębie wsi Długołęka, wyłożonego 
do publicznego wglądu w dniach od 10 stycznia 2011 r. do 14 lutego 2011 r.  

W związku z tym Rada Gminy odstępuje od rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr V/93/11 
Rady Gminy Długołęka z dnia  
28 kwietnia 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (jt. Dz. U z 2001 r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.) stwierdza się, iż  realizacja inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 437/1 (po podziale 
437/3) w obrębie wsi Długołęka, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych  
z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą realizowane w oparciu o istniejące uzbrojenie 
terenu − zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju gminy Długołęka. 
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UCHWAŁA NR V/94/11 
 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla działki nr 79/10 w obrębie wsi Długołęka 

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 z późn. zm.),  
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 z późn. zm.) 
w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130,  
poz. 871) oraz w nawiązaniu do uchwały XXIX/ 
/341/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 29 września 
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki nr 79/10 w obrębie wsi 
Długołęka, po stwierdzeniu zgodności projektu 
planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kie-


