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UCHWAŁA NR V/14/11 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LXIV/505/10 z dnia 28 września 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie  

dla obrębu Paniowice  

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 późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Oborni-
kach Śląskich uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej 
w Obornikach Śląskich nr LXIV/505/10 z dnia  
28 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki 
Śląskie dla obrębu Paniowice. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Obornik Śląskich. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Roman Głowaczewski 
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UCHWAŁA NR V/15/11 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie  
dla obrębu Paniowice 

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 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku 
z uchwałą nr 0150/XXVII/168/08 Rady Miejskiej 
w Obornikach Śląskich z dnia 17 czerwca 2008 r. 
po stwierdzeniu zgodności ze „studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Oborniki Śląskie”, zmienionym przez 
Radę Miejską w Obornikach Śląskich uchwałą  
nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 4 grudnia 2007 r., Rada 
Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
zawarty w granicach określonych na rysunku pla-
nu stanowiący załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Integralną częścią uchwały jest rysunek 
planu sporządzony na mapie w skali 1 : 1000 sta-
nowiący załącznik nr 1. 

§ 3. 1. Następujące określenia stosowane w 
uchwale oznaczają: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-

czająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz budowli nadziemnych, 
niebędącymi: obiektami małej architektury, li-
niami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia tere-
nu; linia ta nie dotyczy istniejących budynków, 
zlokalizowanych przed wejściem w życie niniej-
szej uchwały poza wyznaczoną linią zabudowy; 

2) obowiązująca linia zabudowy – linia, wzdłuż 
której należy sytuować budynki oraz określone 
w ustaleniach planu rodzaje budowli naziem-
nych niebędące: obiektami małej architektury, 
liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia tere-
nu i związanymi z nimi urządzeniami, linia ta nie 
dotyczy istniejących budynków, zlokalizowa-


