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Załącznik nr 11 do uchwały nr LXIV/503/10 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  
z dnia 28 września 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,  
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki 

Śląskie dla terenów określonych na załącznikach graficznych do uchwały inwestycjami z zakresu zadań 
własnych gminy bćdą: 
− budowa drogi dojazdowej o długości 189 m wraz z sieciami infrastruktury technicznej (wodociąg, 

kanalizacja), określonej na załączniku nr 2, 
− budowa drogi dojazdowej łączącej ulicć Nowowiejską z ulicą Trzebnicką, o długości 22 m, określonej 

na załączniku nr 8,  
− budowa drogi dojazdowej łączącej ul. Miłosza i ul. II Armii Wojska Polskiego wraz z łącznikiem z dro-

gą KDL2 o łącznej długości około 420 m wraz z sieciami infrastruktury technicznej (wodociąg, kanali-
zacja) określonej na załączniku nr 7. 

Przewiduje sić, że realizacja oraz finansowanie tych zadań odbywać sić bćdzie ze środków Gminy, 
zgodnie z przyjćtym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy, jak 
również ze środków pozyskiwanych z funduszy unijnych, a także ze środków zewnćtrznych. Dopuszcza 
sić finansowanie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez właścicieli terenów budowlanych 
na podstawie umów zawieranych z Gminą. 
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UCHWAŁA NR V/16/11 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 27 stycznia 2011 r. 

uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich nr LXIV/503/10 z dnia 28 września 2010 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie  

 
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 2003r.o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717,  
z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Oborni-
kach Śląskich uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. Uchyla sić uchwałć Rady Miejskiej w 
Obornikach Śląskich nr LXIV/503/10 z dnia  
28 września 2010 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Oborni-
ki Śląskie. 

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

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Roman Głowaczewski
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