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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/ 
/618/2010 Rady Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Wójt Gminy ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w dniu 27 września 2010 r. 

w tygodniku „Wiadomości Świdnickie” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Opoczka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie planu ustalono na okres od 5  
do 25 paŝdziernika 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy. Dyskusja publiczna odbyła się dnia  
22 paŝdziernika 2010 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego do Wójta Gminy Świdnica można było składań do dnia 9 listopada 2010 r.  
Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również 
w trakcie dyskusji publicznej.  

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXV/ 
/618/2010 Rady Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

 
Określone w planie inwestycje zaliczone w poczet zadań własnych gminy mogą byń realizowane 

przez Gminę Świdnica oraz administratorów i właścicieli sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
dróg i ulic; dopuszcza się udział osób trzecich w formie partnerstwa publiczno-prywatnego lub działają-
cych na podstawie porozumień o charakterze cywilno-prawnym. Określenie terminów realizacji zadań 
nastąpi według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjne-
go. Inwestycje realizowane mogą byń etapowo, a ŝródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą: 
1) budżet gminy, 
2) środki zewnętrzne, pochodzące m.in. z:  

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych środków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR VII/47/2011 
 RADY GMINY ŚWIDNICA 

 z dnia 2 lutego 2011 r. 

zmieniająca uchwałę nr LXXV/618/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsi 

Opoczka 

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 póŝn. zm.), art. 20  
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w związku 
z uchwałą nr LX/493/2010 Rady Gminy Świdnica 
z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego w obrębie wsi Opoczka, uchwala się, co na-
stępuje:  

§ 1. § 1. W uchwale nr LXXV/618/2010 Rady 
Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
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spodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego we wsi Opoczka § 15 otrzymuje brzmienie:  
„§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Świdnica. 

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

 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Regina Adamska 
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UCHWAŁA NR LXXV/619/2010 
 RADY GMINY ŚWIDNICA 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego w obrębie wsi Jagodnik 

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 póŝn. zm.), art. 20 ust. 
1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr LI/441/2009 Rady Gminy Świdnica 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego w obrębie wsi Jagodnik, gmina Świdnica, po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Świdnica zatwierdzonego 
uchwałą nr LV/468/2009 Rady Gminy Świdnica 
z dnia 4 grudnia 2009 r., uchwala się, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie wsi Jagodnik. 

2. Granice terenu objętego planem, o którym 
mowa w ust. 1, wyznaczone są na rysunku planu. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do planu – załącznik nr 2, 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasa-
dach ich finansowania – załącznik nr 3. 

§ 2. Ilekroń w uchwale i na rysunkach planu 
jest mowa o:  
1) planie – należy przez to rozumień niniejszą 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego we wsi 
Jagodnik;  

2) rysunku planu − należy przez to rozumień za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, stanowiące 
integralną częśń planu; 

3) terenie – należy przez to rozumień obszar 
o określonym rodzaju przeznaczenia i zagospo-
darowania, wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi; 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumień podstawowe funkcje, pod 
które przeznacza się ograniczony liniami roz-
graniczającymi teren; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy 
przez to rozumień funkcje, które mogą byń 
wprowadzone na danym terenie w celu uzupeł-
nienia i wzbogacenia funkcji podstawowej tere-
nu; funkcje te nie mogą przekraczań 50% terenu 
przeznaczonego pod funkcję podstawową;  

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumień wyznaczoną na rysunku planu linię, 
której nie może przekroczyń frontowa ściana 
budynku;  

7) terenie biologicznie czynnym – zgodnie z defi-
nicją zawartą w przepisach odrębnych. 

§ 3. W granicach planu obowiązują następują-
ce ustalenia:  
1) w tekście planu: 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

f) parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝ-
niki intensywności zabudowy, 

g) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych, 

h) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym, 


