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Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/ 
/354/10 Rady Miejskiej Strzelina 
z dnia 30 marca 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego części miejscowości KUROPATNIK inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających na budowie sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg gminnych. 

§ 2. 1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1 będą: 
1)  Środki własne gminy. 
2)  Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. 
3)  Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
4)  Kredyt bankowy. 
5)  Emisja obligacji komunalnych. 

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania nie wymienionych w ust. 1, 
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/ 
/354/10 Rady Miejskiej Strzelina 
z dnia 30 marca 2010 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kuropatnik podczas wyłożenia do publicznego 

wglądu 

Ze względu na brak uwag przedstawionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin jako nie-
uwzględnione Rada Miejska Strzelina nie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu planu zgodnie z 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 późniejszymi zmianami). 
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UCHWAŁA NR LIX/273/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

 z dnia 20 maja 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi 
Mrowiny, gmina Żarów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi 
zmianami),art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r., 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 
zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XLV/217/ 
/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 
2009 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń 
planu miejscowego ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Żarów, Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali  
1 : 1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym 
legendą. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu. 
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§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązu-
ją ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenu wydzielonego liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: UK − teren usług kultury. 

2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego. 
1)  Na terenie usług kultury, oznaczonym na rysun-

ku planu symbolem UK, ustala się lokalizację 
następujących obiektów: kościoła, plebani,  
a także urządzeń infrastruktury technicznej i 
komunikacji wewnętrznej oraz obiektów małej 
architektury. 

2)  Zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 
oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych. 

3)  Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, któ-
re nie są związane lub kolidują z przeznacze-
niem terenu. 

4)  Projektowana zabudowa musi swoim charakte-
rem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych 
regionu, nie może stwarzać dysonansu z oto-
czeniem i winna szanować środowisko natural-
ne, zaleca się stosowanie architektury inspiro-
wanej charakterem zabudowy regionalnej lub 
dobrej klasy architektury współczesnej. 

5)  Ustala się zachowanie istniejącego starodrzewu. 
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego. 
1)  Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 

urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeń. 

2)  Uciążliwości wynikające z prowadzonej działalno-
ści gospodarczej nie mogą wykraczać poza grani-
ce terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny. 

3)  Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej. 

4)  Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do grun-
tu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropo-
pochodnych i innych substancji chemicznych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Ustala 
się ochronę konserwatorską cmentarza poewange-
lickiego, figurującego w ewidencji zabytków, oraz 
zabytkowych elementów cmentarza tj. muru cmen-
tarnego z wmurowanymi tablicami nagrobnymi 
i bramą oraz kaplicy-mauzoleum Kulmizów, dla 
których dopuszcza sie wyłącznie ich konserwację 
i restaurację bez możliwości przebudowy bądź 
rozbudowy. Należy zachować historyczny, krzyżo-
wy układ alei cmentarnych, z kaplicą na osi, oraz 
układ zieleni. Na terenie objętym planem wprowa-
dza się wymóg konsultowania wszelkich inwestycji 
budowlanych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków oraz uzyskania stosownych uzgodnień. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 
1)  Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objętym planem takich elementów zagospoda-

rowania, które swą wielkością, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem. 

2)  Na obszarze zabudowy i na terenie komunikacji 
obsługującej zabudowę wyklucza sie lokalizację 
urządzeń reklamowych wolnostojących nie 
związanych z prowadzoną działalnością. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu. Dla terenu usług 
kultury, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
UK, nie ustala się parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy, wynikać one będą z potrzeb in-
westora i ograniczeń wynikających z położenia tere-
nu w obszarze objętym ochroną konserwatorską. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie. W ob-
szarze objętym planem nie występują tereny lub 
obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami 
o ochronie przyrody. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem. Nie 
ustala się szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomości. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renu oraz ograniczenia w jego użytkowaniu. Nie 
ustala się szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczeń w jego użytkowaniu. 

10. Zasada modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
1)  Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się ist-

niejąca drogę gminna(ul. Myśliwska). 
2)  Zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej: 
a)  zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 

elektroenergetycznej na warunkach ustalo-
nych przez zarządcę sieci, 

b)  zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodo-
ciągowej, w okresie przejściowym możliwe 
są rozwiązania lokalne, 

c)  odprowadzanie ścieków do kanalizacji wiej-
skiej, w okresie przejściowym możliwe roz-
wiązania lokalne, 

d)  odprowadzanie wód opadowych do gruntu 
na terenie działki. 

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenu, o którym mowa w §2, teren pozosta-
je w dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą na-
liczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 1%. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Żarów. 

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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 
Maria Tomaszewska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LIX/ 
/273/2010 Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 20 maja 2010 r.  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/ 
/273/2010 Rady Miejskiej w Żarowie  
z dnia 20 maja 2010 r.  

 
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów. Do projektu planu miej-
scowego nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również w trakcie dyskusji 
publicznej. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Na potrzeby miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finansowych uchwale-
nia planu miejscowego obszaru położonego w obrębie wsi Mrowiny, gmina Żarów. Wynikiem prognozy 
sa ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów. Z prognozy wy-
nika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transformację terenu. 
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UCHWAŁA NR XXXVI/415/10 
 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie przyjęcia "Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Długołęka na lata 2010−2014” 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
ze zm.), w związku z art. 87 ust. 1, 3, 4 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 
ze zm.), po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada Gminy 
Długołęka uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Gminny pro-
gram opieki nad zabytkami Gminy Długołęka na 
lata 2010–2014”, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Długołęka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Mirosław Duda

 
  


