
OBWIESZCZENIE
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 19 marca 2012 r.

o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia LI/1492/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. 
w sprawie nadania Statutu Muzeum Miejskiemu Wrocławia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego Nr 128 z dnia 15 lipca 2010 r. poz. 1962 oraz uchwały Rady Miejskiej 
w Brzegu Dolnym Nr XV/91/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2012 r. pod poz. 895 

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 ), należy sprostować następujący 
błąd: 

1. w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia LI/1492/10 z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu 
Muzeum Miejskiemu Wrocławia, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 128 
z dnia 15 lipca 2010 r. poz. 1962 w § 2 ust. 2 załącznika zamiast: „Muzeum posiada osobowość prawną i jest 
wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem RIK 29/00, prowadzonego przez Gminę Wrocław” 
powinno być: „Muzeum posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury pod numerem 
RIK 28/00, prowadzonego przez Gminę Wrocław” 

2. w uchwale Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XV/91/11 z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny, ogłoszonej w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 1 marca 2012 r. pod poz. 895 w adnotacji do uchwały 
odnośnie zakresu skargi zamiast: „(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N14.4131.1146.2011.MW2 z dnia 
28 lutego 2012 r. do WSA we Wrocławiu na uchwałę w całości)” powinno być: „(Skarga Wojewody 
Dolnośląskiego NK-N14.4131.1146.2011.MW2 z dnia 28 lutego 2012 r. do WSA we Wrocławiu na uchwałę 
w zakresie, w jakim dotyczy on terenu górniczego w granicach oznaczonych na rysunku planu)”. 

 

Wojewoda Dolnośląski 

Aleksander Marek Skorupa

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
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Wrocław, dnia 20 marca 2012 r.

Poz. 1120
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