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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/ 
/470/09 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 20 listopada 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej  
części obrębu Domasław. 

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia  
do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających 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 XXXIX/ 
/470/09 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 20 listopada 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego południowo-zachodniej części obrębu Domasław, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania 

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-
zachodniej części obrębu Domasław, inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będzie: droga 
lokalna (projektowana) o łącznej długości ok. 480 m. 
Przewiduje się, że finansowanie tych zadań odbywać się będzie ze środków Gminy, zgodnie z przyjętym 
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Ponadto w zakresie części 
inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że budowa lub 
przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przed-
sięwzięcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umowa między zarządcą drogi 
a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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UCHWAŁA NR XLII/511/10 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie uchylenia § 15 ust. 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXXIX/470/09 z dnia 20 listopada 
2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

południowo-zachodniej części obrębu Domasław 

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, ze 
zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się § 15 ust. 3 uchwały Rady Gmi-
ny Kobierzyce nr XXXIX/470/09 z dnia 20 listopada 
2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego połu-
dniowo-zachodniej części obrębu Domasław.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kobierzyce.  

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

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Czesław Czerwiec 
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