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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/27/ 
/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 
21 lutego 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu  

1. 1. Stwierdza sić zgodnoċć miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru działki nr 72 w obrćbie wsi Warmątowice 
Sienkiewiczowskie z ustaleniami studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Krotoszyce, przyjćtego uchwałą  
nr XIII/68/99 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 10 li-
stopada 1999 r. w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krotoszyce zmienionego 
uchwałą nr XXVII/169/2010 oraz uchwałą nr XXVII/ 

/171/2010 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 27 kwiet-
nia 2010 r. oraz uchwałą nr IV/26/2011 Rady Gminy 
Krotoszyce z dnia 21 lutego 2011 r.  

2. 1.Do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru działki  
nr 72 w obrćbie wsi Warmątowice Sienkiewiczow-
skie, który został wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach od 8 grudnia 2010 r. do 29 grudnia 2010 
r. wraz z prognozą oddziaływania na ċrodowisko, 
nie wniesiono żadnych uwag. 

  
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/27/ 
/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 
21 lutego 2011 r. 

 

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania  

Ustalenia planu powodują koniecznoċć realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re należą do zadaĉ własnych gminy. Zgodnie z ustaleniami planu konieczna jest rozbudowa istniejących 
sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Wyposażenie w energić elektryczną nastąpi poprzez rozbu-
dowć istniejących sieci. Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej realizowane bćdą ze ċrodków wła-
snych gminy lub inwestora oraz z dotacji, funduszy i kredytów, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwesty-
cyjnym.  
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UCHWAŁA NR V/18/2011 
 RADY GMINY WALIM 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy 
rekreacyjno-mieszkaniowej, położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim, zatwierdzonego uchwałą  

nr XLIII/253/2009 Rady Gminy Walim z dnia 28 grudnia 2009 roku  

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  
poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz 
w związku z uchwałą nr LII /299/2010 Rady Gminy 
Walim z dnia 25 października 2010 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
żonego w obrćbie wsi Glinno, gm. Walim (zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-miesz-
kaniowej położonego w obrćbie wsi Glinno, za-
twierdzonego uchwałą nr XLIII/253/2009 Rady 

Gminy Walim z dnia 28 grudnia 2009 roku), Rada 
Gminy uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. Uchwala sić zmianć zatwierdzonego 
uchwałą XLIII/253/2009 Rady Gminy Walim z dnia 
28 grudnia 2009 roku, miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru zabudowy 
rekreacyjno-mieszkaniowej w obrćbie wsi Glinno, 
gm. Walim. 

§ 2. Zmiana obejmuje § 4, który otrzymuje 
brzmienie: „§ 4. Ustala sić stawkć procentową, 
służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartoċci nieruchomoċci z tytułu uchwalenia planu, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wyso-
koċci 10%.” 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 68 – 6609 – Poz. 1048 

 

§ 3. Pozostałe ustalenia planu pozostają bez 
zmian. 

§ 4. Zmiana nie obejmuje obszaru 13R, 14R, 
czćċci KDW na ich granicy, oraz czćċci obszarów 
17Z, 18WS i 19Z. 

§ 5. Integralną czćċcią planu jest załącznik gra-
ficzny sporządzony w skali 1:2000, przedstawiający 
granice obszaru objćtego planem. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Walim. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Zuzanna Bodurka 
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Załącznik do uchwały nr V/18/2011 
Rady Gminy Walim z dnia 28 lutego 
2011 r. 
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