
Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoņląskiego Nr 39 – 3991 – Poz. 537,538 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/ 
/304/09 Rady Miejskiej w Górze  
z dnia 18 grudnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,  
oraz zasad ich finansowania  

Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Góra w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 323 oraz zlikwi-
dowanego toru kolejowego Góra – Glinka przewiduje się, Ŋe w związku z uchwaleniem zmiany planu 
inwestycją celu publicznego będzie budowa ņcieŊek rowerowych o łącznej długoņci 3530 m. Szacunkowy 
koszt realizacji inwestycji wynosi 943 800,- zł. Z tego inwestycją stanowiącą zadanie własne gminy bę-
dzie budowa ņcieŊek na odcinku zlikwidowanego toru kolejowego oraz w obszarze terenów przemysło-
wych miasta, o łącznej długoņci 2310 m, za kwotę 600 600,- zł. Pozostała częņć, o długoņci 1220 m doty-
czy drogi wojewódzkiej nr 323. Przewiduje się, Ŋe realizacja tego zadania oraz jego finansowanie odby-
wać się będzie w porozumieniu z Zarządem Województwa Dolnoņląskiego, zgodnie z przyjętym Wielo-
letnim Programem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy, ze ņrodków Gminy lub 
ņrodków samorządu województwa. 
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UCHWAŁA NR XLIV/305/09 
 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE 

 z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra  
w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 324 Góra – Jastrzębia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,  
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  
Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  
Nr 175, poz. 1457. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52,  
poz. 420), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, 
poz. 717, zm. 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,  
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,  
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  
poz. 1413) oraz w związku z uchwałą nr XLI/267/09 
Rady Miejskiej w Górze z dnia 2 wrzeņnia 2009 r., 
po stwierdzeniu zgodnoņci ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Góra Rada Miejska w Górze uchwala,  
co następuje: 

§ 1. 1.  W granicach okreņlonych na rysunku 
zmiany planu zmienia się:  
1)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Góra, uchwalony uchwałą  
nr XXXI/239/2005 Rady Miejskiej w Górze z dnia 

16 czerwca 2005 r., opublikowany w dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnoņląskiego  
z 2005 r., Nr 135, poz. 2753;  

2)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Góra, uchwalony uchwałą  
nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia  
6 kwietnia 2006 r., opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnoņląskiego  
z 2006 r. Nr 115, poz. 1901.  

2.  Rysunek zmiany planu w skali 1 : 2000 sta-
nowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

3.  Oznaczenia graficzne przedstawione na ry-
sunku zmiany planu są obowiązującymi ustale-
niami zmiany planu.  

4.  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej naleŊących do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania sta-
nowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

5.  Ze względu na brak przedmiotu ustaleń 
zmiany planu nie okreņla się:  
1)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej;  
2)  parametrów i wskaňników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenów, w tym 
linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaňni-
ków intensywnoņci zabudowy;  

3)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a takŊe naraŊonych 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoņląskiego Nr 39 – 3992 – Poz. 538 

 

na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŊo-
nych osuwaniem się mas ziemnych;  

4)  szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomoņci;  

5)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uŊytkowania terenów.  

§ 2. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
zmiany planu symbolem KDGr ustala się przezna-
czenie na drogę publiczną główną i ņcieŊkę rowe-
rową.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia:  
1)  szerokoņć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu, w tym droga wojewódzka 
w granicach pasa drogowego;  

2)  ņcieŊka rowerowa powinna być prowadzona 
poza granicami pasa drogowego, dopuszcza się 
lokalizację ņcieŊki w pasie drogowym;  

3)  dopuszcza się realizowanie budowli lub urzą-
dzeń technicznych słuŊących komunikacji, sieci 
infrastruktury technicznej, zieleni przydroŊnej 
oraz wiat przystankowych.  

3.  Dla obszaru okreņlonego na załączniku 
do niniejszej uchwały ustala się stawkę procento-
wą, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, w wysokoņci 10%.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Góry.  

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoņląskiego.  

 
Przewodniczący Rady: 

Jerzy Kubicki 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/ 
/305/09 Rady Miejskiej w Górze  
z dnia 18 grudnia 2009 r. 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra  

w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 324 Góra – Jastrzębia 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/ 
/305/09 Rady Miejskiej w Górze  
z dnia 18 grudnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,  
oraz zasad ich finansowania  

Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Góra w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 324 Góra − Ja-
strzębia przewiduje się, Ŋe w związku z uchwaleniem zmiany planu inwestycją celu publicznego będzie 
budowa ņcieŊek rowerowych o łącznej długoņci 1590 m. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi 
413 400,- zł. Przewiduje się, Ŋe realizacja tego zadania oraz jego finansowanie odbywać się będzie w po-
rozumieniu z Zarządem Województwa Dolnoņląskiego, zgodnie z przyjętym Wieloletnim Programem 
Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy, ze ņrodków Gminy lub ņrodków samorządu 
województwa. 
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UCHWAŁA NR XLIV/306/09 
 RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE 

 z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Góra  
w zakresie odcinka drogi wojewódzkiej nr 324 Góra – Kłoda Górowska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity DZ. U. z 2001 roku Nr 142,  
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,  
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457. z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  
2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 i art. 27 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, zm. 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41,  
Nr 141, poz. 1492. z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  
Nr 130, poz. 1087. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  
poz. 1413) oraz w związku z uchwałą nr XLI/268/09 
Rady Miejskiej w Górze z dnia 2 wrzeņnia 2009 r., 
po stwierdzeniu zgodnoņci ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Góra Rada Miejska w Górze uchwala,  
co następuje: 

§ 1. 1.  W granicach okreņlonych na rysunku 
zmiany planu zmienia się:  
1)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Góra, uchwalony uchwałą  
Nr XXXI/239/2005 Rady Miejskiej w Górze z dnia 
16 czerwca 2005 r., opublikowany w dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnoņląskiego  
z 2005 r. Nr 135, poz. 2753;  

2)  miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Góra, uchwalony uchwałą  
Nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia  
6 kwietnia 2006 r., opublikowany w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnoņląskiego  
z 2006 r., Nr 115, poz. 1901.  

2.  Rysunek zmiany planu w skali 1 : 2000 sta-
nowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

3.  Oznaczenia graficzne przedstawione na ry-
sunku zmiany planu są obowiązującymi ustale-
niami zmiany planu.  

4.  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej naleŊących do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania sta-
nowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

5.  Ze względu na brak przedmiotu ustaleń 
zmiany planu nie okreņla się:  
1)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej;  
2)  parametrów i wskaňników kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenów, w tym 
linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaňni-
ków intensywnoņci zabudowy;  

3)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a takŊe naraŊonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŊo-
nych osuwaniem się mas ziemnych;  

4)  szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomoņci;  

5)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uŊytkowania terenów.  


