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Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/59/ 
/2011 Rady Gminy Czernica z dnia  
30 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
wsi Krzyków, gmina Czernica 

 
 

Ze wzglňdu na brak uwag wniesionych do projektu zmiany planu podczas wyłożenia do publicznego 
wglņdu, Rada Gminy Czernica nie dokonuje rozstrzygniňń wynikajņcych z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717  
z późniejszymi zmianami). 
 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/59/ 
/2011 Rady Gminy Czernica z dnia  
30 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZYKÓW, GMINA CZERNICA, INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY,  

ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treŌci uchwały nie przewiduje siň finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należņcych do zadaŊ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR VII/60/2011 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 30 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Chrząstawa Mała 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze 
zmianami) oraz w zwiņzku z uchwałņ Rady Gminy 
Czernica nr XXXI/260/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. 
po stwierdzeniu zgodnoŌci ze studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Czernica, Rada Gminy Czernica uchwala, 
co nastňpuje:  

§ 1. 1. Zmienia siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego we wsi Chrzņstawa Mała, 
uchwalony uchwałņ nr XXXIII/314/2002 r. przez 
Radň Gminy Czernica w dniu 30 wrzeŌnia 2002 r. 

opublikowany w dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa DolnoŌlņskiego z 6 listopada 2002 r.,  
Nr 232, poz. 3237, w granicach okreŌlonych na 
załņczniku graficznym do niniejszej uchwały. 

2. Rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiņcy 
załņcznik do niniejszej uchwały zastňpuje 
w granicach na nim okreŌlonych odpowiedniņ 
czňŌń załņcznika nr 1 do uchwały nr XXXIII/ 
/314/2002 Rady Gminy Czernica z dnia 30 wrzeŌnia 
2002 r. 

3. Rozstrzygniňcie w sprawie uwag wniesio-
nych do projektu zmiany planu stanowiņce załņcz-
nik nr 2. 

4. Rozstrzygniňcie w sprawie sposobu realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasad 
ich finansowania stanowiņce załņcznik nr 3. 
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§ 2. W uchwale nr XXXIII/314/2002 Rady Gmi-
ny Czernica z dnia 30 wrzeŌnia 2002 r. wprowadza 
siň nastňpujņce zmiany: 

1. § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Teren ozna-
czony symbolem KDW6 przeznacza siň na drogň 
wewnňtrznņ, niepublicznņ o szerokoŌci 8 m w li-
niach rozgraniczajņcych. 

2. § 7 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Teren ozna-
czony symbolem KDW1 przeznacza siň na drogň 
wewnňtrznņ, niepublicznņ o szerokoŌci 10 m 
w liniach rozgraniczajņcych. 

3. § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie: Tereny 
oznaczone symbolem KDW2, KDW17: 
1) przeznacza siň na drogň wewnňtrznņ, niepu-

blicznņ o szerokoŌci 16,0 m w liniach rozgrani-
czajņcych; 

2) ustala siň przekrój poprzeczny drogi poczņwszy 
od strony zachodniej: chodnik 2,0 m, jezdnia  
6,0 m, zieleŊ izolacyjna 1,5 m, Ōcieżka rowerowa 
2,0 m, przejŌcie piesze 3,0 m, zieleŊ izolacyjna 
1,5 m. 

4. § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie: Teren ozna-
czony symbolem KDW3 przeznacza siň na drogň 
wewnňtrznņ, niepublicznņ o szerokoŌci 10 m 
w liniach rozgraniczajņcych. 

5. § 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie: Tereny 
oznaczone symbolem KDW9, KDW15 przeznacza 
siň na drogň wewnňtrznņ, niepublicznņ o szeroko-
Ōci 10 m w liniach rozgraniczajņcych. 

6. § 7 ust. 10 otrzymuje brzmienie: Tereny 
oznaczone symbolem KDW8, KDW13 przeznacza 
siň na drogň wewnňtrznņ, niepublicznņ o szeroko-
Ōci 10 m w liniach rozgraniczajņcych, zakoŊczone 
placem manewrowym zgodnie z rysunkiem planu. 

7. § 7 ust. 11 otrzymuje brzmienie: Teren 
oznaczony symbolem KDW4: 
1) przeznacza siň na drogň wewnňtrznņ, niepu-

blicznņ o szerokoŌci 20,0 m z rowem meliora-
cyjnym w liniach rozgraniczajņcych; 

2) ustala siň przekrój poprzeczny drogi poczņwszy 
od strony północnej: chodnik 2,0 m, jezdnia  
6,0 m, zieleŊ izolacyjna 1,5 m, Ōcieżka rowerowa 
2,0 m, przejŌcie piesze 3,0 m, zieleŊ izolacyjna 
1,5 m, rów melioracyjny 4,0. 

8. § 7 ust. 12 otrzymuje brzmienie: Teren 
oznaczony symbolem KDW16 przeznacza siň na 
drogň wewnňtrznņ, niepublicznņ, o szerokoŌci 
z rowem melioracyjnym od10 m do 15 m w liniach 
rozgraniczajņcych, zakoŊczony placem manewro-
wym zgodnie z rysunkiem planu. 

9. § 7 ust. 13 skreŌla siň. 
10. § 7 ust. 14 otrzymuje brzmienie: Tereny 

oznaczone symbolem KDW22, KDW23, KDW24 
przeznacza siň na drogň wewnňtrznņ, niepublicznņ 
o szerokoŌci 6 m w liniach rozgraniczajņcych. 

11. § 7 ust. 15 otrzymuje brzmienie: Tereny 
oznaczony symbolem KDW20, KDW21 przeznacza 
siň na drogň wewnňtrznņ, niepublicznņ o szeroko-
Ōci 14 m z rowem melioracyjnym w liniach rozgra-
niczajņcych, zakoŊczone placem manewrowym, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

12. § 7 ust. 16 otrzymuje brzmienie: Teren 
oznaczony symbolem KDW18 przeznacza siň na 
drogň wewnňtrznņ, niepublicznņ, o szerokoŌci  
10 m w liniach rozgraniczajņcych, zakoŊczonych 
placem manewrowym, zgodnie z rysunkiem planu. 

13. § 7 ust. 17 otrzymuje brzmienie: Teren 
oznaczony symbolem KDW14 przeznacza siň na 
drogň wewnňtrznņ, niepublicznņ, o szerokoŌci 6 m 
w liniach rozgraniczajņcych. 

14. § 7 ust. 18 otrzymuje brzmienie: Tereny 
oznaczone symbolem KDW7, KDW10, KDW11, 
KDW12 przeznacza siň na drogň wewnňtrznņ, nie-
publicznņ, o szerokoŌci 6 m w liniach rozgranicza-
jņcych. 

15. § 7 ust. 19 otrzymuje brzmienie: Teren 
oznaczony symbolem KDW5 przeznacza siň na 
drogň wewnňtrznņ, niepublicznņ, o szerokoŌci  
10 m z rowem melioracyjnym w liniach rozgrani-
czajņcych. 

16. § 7 ust. 20 otrzymuje brzmienie: Tereny 
oznaczone symbolem: 
1) KDW19 przeznacza siň na drogň wewnňtrznņ, 

niepublicznņ, o szerokoŌci w 3 m w liniach roz-
graniczajņcych. 

2) KDW25 przeznacza siň na drogň wewnňtrznņ, 
niepublicznņ, o szerokoŌci od 4 m do 6 m 
w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysun-
kiem planu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Czernica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa DolnoŌlņskiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jarosław Jagielski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/60/ 
/2011 Rady Gminy Czernica z dnia  
30 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/60/ 
/2011 Rady Gminy Czernica z dnia  
30 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
wsi Chrząstawa Mała, gmina Czernica 

 
Ze wzglňdu na brak uwag wniesionych do projektu zmiany planu  podczas wyłożenia do publicznego 
wglņdu, Rada Gminy Czernica nie dokonuje rozstrzygniňń wynikajņcych z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717  
z późniejszymi zmianami). 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VII/60/ 
/2011 Rady Gminy Czernica z dnia  
30 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI CHRZŅSTAWA MAŁA, GMINA CZERNICA, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH 
GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treŌci uchwały nie przewiduje siň finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej należņcych do zadaŊ własnych gminy. 
 
 
30 8 1

 

3082 
30 82 

UCHWAŁA NR VII/61/2011 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 30 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Jeszkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami) 
oraz w zwiņzku z uchwałņ Rady Gminy Czernica  
nr XXXI/261/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. po 
stwierdzeniu zgodnoŌci ze studium uwarunkowaŊ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Czernica, Rada Gminy Czernica uchwala, co 
nastňpuje:  

§ 1. 1. Zmienia siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego we wsi Jeszkowice, 
uchwalony uchwałņ nr XXXIV/323/2002 przez Radň 
Gminy Czernica w dniu 11 października 2002 r. 
opublikowany w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa DolnoŌlņskiego z 22 stycznia 2003 r.  
Nr 5, poz. 123, w granicach okreŌlonych na załņcz-
niku graficznym do niniejszej uchwały. 

2. Rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiņcy 
załņcznik do niniejszej uchwały zastňpuje w grani-

cach na nim okreŌlonych odpowiedniņ czňŌń za-
łņcznika nr 1 do uchwały nr XXXIV/323/2002 Rady 
Gminy Czernica z dnia 11 października 2002 r. 

3. Rozstrzygniňcie w sprawie uwag wniesio-
nych do projektu zmiany planu stanowiņce załņcz-
nik nr 2. 

4. Rozstrzygniňcie w sprawie sposobu realiza-
cji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należņ do zadaŊ własnych gminy oraz zasad 
ich finansowania stanowiņce załņcznik nr 3. 

§ 2. W uchwale nr XXXIV/323/2002 Rady Gmi-
ny Czernica z dnia 11 października 2002r. wprowa-
dza siň nastňpujņce zmiany: 

1. § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Teren ozna-
czony symbolem: 
1) KD1 przeznacza siň na drogň publicznņ o szero-

koŌci 10 m w liniach rozgraniczajņcych; 
2) KDW1 i KDW6: 

a) przeznacza siň na drogň wewnňtrznņ, niepu-
blicznņ o szerokoŌci 10 m w liniach rozgrani-
czajņcych, 


