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UCHWAŁA NR LV/483/10 
 RADY GMINY PODGÓRZYN 

 z dnia 27 września 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XLIX/420/10 z dnia 23 lutego 2010 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów na granicy obrębów Ścięgny i Miłków w gminie Podgórzyn  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
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, z późn. zm.), 
w związku z uchwałą nr X/63/07 Rady Gminy Pod-
górzyn z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie przy-
stąpienia do opracowania miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów na gra-
nicy obrębów Ścięgny i Miłków w gminie Podgó-
rzyn − po stwierdzeniu zgodności projektu planu 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy uchwa-
lonego uchwałą Rady Gminy Podgórzyn nr XLII/ 
/417/2002 z dnia 28 września 2002 r. z późn. zm. − 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Rady Gminy Podgórzyn  
nr XLIX/420/10 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów na granicy obrębów 
Ścięgny i Miłków w gminie Podgórzyn wprowadza 
się następujące zmiany: 
1) w § 4 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przebiegi linii rozgraniczających określa ry-
sunek planu. Linie rozgraniczające są przesą-

dzonymi, obowiązującymi granicami przestrzeni 
publicznych lub działek.”; 

2) w § 15 skreśla się ust. 2; 
3) w § 17 skreśla się ust. 2; 
4) rysunek planu − załącznik graficzny w skali  

1 : 1000 do uchwały nr XLIX/420/10 z dnia 23 lu-
tego 2010 r. − zastępuje się rysunkiem planu 
w skali 1 : 1000 stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

2. Nie zmienia się pozostałych ustaleń planu 
zawartych w uchwale, o której mowa w § 1. 

§ 2. Uchwała niniejsza wraz z treścią uchwały 
Rady Gminy Podgórzyn nr XLIX/420/10 z dnia  
23 lutego 2010 r. stanowi jednolicie obowiązujący 
przepis prawa miejscowego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Podgórzyn. 

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

Przewodniczący Rady Gminy: 
Leonard Jaskółowski 
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