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UCHWAŁA NR III/14/10 
 RADY GMINY MARCINOWICE 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego we wsi Tąpadła, Gmina Marcinowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art.20 ust. 1, 
art. 27 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XXXIV/178/09 Rady Gminy Marcino-
wice z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po-
łoŊonego we wsi Tąpadła, Gmina Marcinowice po 
stwierdzeniu zgodnoņci ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Marcinowice przyjętego uchwałą nr XXXV/ 
/182/09 Rady Gminy Marcinowice z dnia 17 grud-
nia 2009 r., Rada Gminy Marcinowice uchwala, co 
następuje:  

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu po-
łoŊonego we wsi Tąpadła, Gmina Marcinowice, 
obejmującą obszar w granicach przedstawionych 
na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1) rysunek planu, będący integralną częņcią 

uchwały w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŊą do zadań własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Okreņlenia stosowane w uchwale ozna-
czają:  

1) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru okreņlonego w § 1 uchwały;  

2) linia rozgraniczająca – linia, która rozgranicza 
teren inwestycji o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania;  

3) teren – obszar o okreņlonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania, wydzielony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony symbolem;  

4) przeznaczenie terenu:  

a) podstawowe – przeznaczenie będące do-
minującą formą wykorzystania terenu oraz 
obiektów z nim związanych,  

b) uzupełniające – przeznaczenie inne niŊ 
podstawowe, które uzupełnia lub wzboga-
ca przeznaczenie podstawowe i nie wystę-
puje samodzielnie na danym terenie,  

5) usługi podstawowe – usługi z wykorzystaniem 
urządzeń słuŊących działalnoņci, której celem 
jest zaspokajanie podstawowych potrzeb lud-
noņci, które nie wytwarzają dóbr materialnych 
bezpoņrednimi metodami przemysłowymi,  
a w szczególnoņci: usługi handlu detalicznego, 
działalnoņci biurowej, oņwiaty, odnowy biolo-
gicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, 
sportu i rekreacji, kultury, projektowania 
i pracy twórczej, gastronomii, drobnych usług 
rzemieņlniczych, takich jak usługi fryzjerskie, 
kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi 
naprawcze sprzętu codziennego uŊytku 
z wyłączeniem napraw samochodów i moto-
cykli oraz obsługi samochodów i motocykli;  

6) urządzenia towarzyszące – naleŊy przez to ro-
zumieć obiekty technicznego wyposaŊenia, 
dojazdy i dojņcia, parkingi i garaŊe, budynki 
gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą archi-
tekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyj-
nym lub ozdobnym oraz inne obiekty 
i urządzenia pełniące słuŊebną rolę wobec 
funkcji okreņlonych w przeznaczeniu podsta-
wowym lub uzupełniającym;  

7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wy-
znaczona na rysunku planu, ograniczająca ob-
szar, na którym dopuszcza się wznoszenie bu-
dynków oraz okreņlonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych niebędących 
liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia te-
renu, której przekroczenia nie dopuszcza się 
na wszystkich kondygnacjach;  

8) powierzchnia zabudowy – naleŊy przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu zajętą przez bu-
dynek w stanie wykończonym, liczoną w rzu-
cie przyziemia mierzonego na wysokoņci 1 m, 
na powierzchnię działki budowlanej;  

9) wskaňnik zabudowy – naleŊy przez to rozu-
mieć wartoņć stanowiącą stosunek łącznej 
powierzchni zabudowy zlokalizowanej na 
działce budowlanej, do powierzchni tej działki;  

10) dach symetryczny – dach o jednakowym kącie 
nachylenia połaci dachowych, z wyłączeniem 
lukarn;  

11) ulica jednoprzestrzenna – ulica o nawierzchni 
kształtowanej jako jedna płaszczyzna z zacho-
waniem spadków niezbędnych dla odprowa-
dzania wód opadowych i roztopowych;  
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12) uchwała – niniejsza uchwała. 

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1) granica obszaru objętego planem toŊsama 

z granicą strefy ochrony konserwatorskiej;  
2) linie rozgraniczające teren inwestycji o róŊnym 

przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospo-
darowania;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4) symbole terenów;  
5) przeznaczenia terenów. 

§ 5. 1. Ustala się przeznaczenia terenów:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

rozumianej zgodnie z przepisami Prawa Budow-
lanego, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MN;  

2) tereny dróg publicznych rozumiane zgodnie 
z przepisami ustawy o drogach, oznaczone na 
rysunku planu symbolem;  
a) KD-Z dla drogi publicznej klasy zbiorczej,  
b) KD-D dla drogi publicznej klasy dojazdowej;  

3) tereny dróg wewnętrznych rozumiane jako te-
reny dróg niezaliczanych do Ŋadnej kategorii 
dróg publicznych, słuŊące obsłudze wydzielo-
nego terenu, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem KDW.  

2. Na kaŊdym z terenów zakazuje się przezna-
czeń innych niŊ te, które są dla niego ustalone 
w planie. 

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 6. Na obszarze objętym planem obowiązuje: 
nieprzekraczalna linia zabudowy okreņlona jak na 
rysunku planu. 

§ 7. Na obszarze objętym planem, dopuszcza się:  
1) lokalizację urządzeń budowlanych;  
2) wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokoņci 

nie mniejszej niŊ 10 m. 

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 8. 1. Na obszarze objętym planem, w zakre-
sie ochrony ņrodowiska obowiązuje:  
1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach od-

padów komunalnych powstałych jedynie na te-
renie;  

2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych na zasadach okreņlonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rządkowych;  

3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
i inwestycji mogących potencjalnie oddziaływać 
na ņrodowisko z wyłączeniem inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, telekomunika-
cyjnej i dróg publicznych;  

4) działalnoņć przedsięwzięć lokalizowanych na 
obszarze nie moŊe powodować ponadnorma-
tywnego obciąŊenia ņrodowiska naturalnego 
poza granicami działki, do której inwestor po-
siada tytuł prawny;  

5) cały obszar objęty planem, znajduje się w otuli-
nie ŅlęŊańskiego Parku Krajobrazowego, na te-
renie której obowiązują ograniczenia wynikają-
ce z przepisów szczególnych. 

§ 9. Na obszarze objętym planem, pod wzglę-
dem akustycznym kwalifikuje się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej jako tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

§ 10. 1.Na całym obszarze planu obowiązuje 
strefa ochrony konserwatorskiej, dotycząca zabyt-
ków archeologicznych.  

2. Dla zamierzeń inwestycyjnych w strefie, 
o której mowa w ust. 1, obowiązuje podjęcie prac 
archeologicznych za pozwoleniem właņciwego 
organu słuŊby ochrony zabytków, przed uzyska-
niem pozwolenia na budowę. 

Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem, w zakre-
sie zasad obsługi infrastruktury technicznej obo-
wiązuje:  
1) dostawa wody z sieci wodociągowej;  
2) odprowadzenie ņcieków do sieci kanalizacji 

sanitarnej z zastrzeŊeniem ust. 2 pkt 1;  
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

do sieci kanalizacji deszczowej lub do gruntu;  
4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznych; 
5) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej lub 

indywidualnych zbiorników na gaz płynny;  
6) zaopatrzenie w ciepło przy wykorzystaniu paliw 

ekologicznych;  
7) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie reali-

zacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach 
rozgraniczających dróg z zastrzeŊeniem ust. 2 
pkt 2.  

2. Na obszarze objętym planem, w zakresie za-
sad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:  
1) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania 

sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ņcieków do 
zbiorników bezodpływowych;  

2) odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 
pkt 7, wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej 
moŊliwoņci realizacji tych ustaleń.  

3. Na obszarze objętym planem, w zakresie 
rozbudowy i budowy systemu komunikacji obo-
wiązuje:  
1) lokalizacja garaŊy i miejsc postojowych na 

działkach budowlanych, na których lokalizowa-
na jest inwestycja;  

2) dla budynków w zabudowie mieszkaniowej, 
urządzenie minimum dwóch miejsc postojo-
wych na kaŊdy budynek mieszkalny wliczając 
w to garaŊ,  

3) dla usług, urządzenie minimum jednego miej-
sca postojowego na kaŊde rozpoczęte 30 m² 
powierzchni usługowej. 
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Rozdział 6 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej;  
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-

we, zajmujące do 30% powierzchni uŊytkowej 
budynku mieszkalnego lub do 20% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrębnym 
budynku usługowym.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
1) kształtowanie budynków – jako wolno stojące 

lub bliňniacze;  
2) wysokoņć budynku: nie mniej niŊ 8 m i nie wię-

cej niŊ 9 m,  
3) zakaz stosowania:  

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od 
strony ulic,  

b) od frontu działki dachów asymetrycznych, 
lukarn i facjat dachowych o powierzchni 
większej niŊ połowa połaci dachu,  

c) sidingu;  
4) dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci od 

35º do 45º;  
5) pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-

podobnym w kolorze ceglastym.  
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoņci do  

1,5 m, aŊurowoņci min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m;  

2) na działce budowlanej budynek garaŊowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy do 50 m², wysokoņci do 6 m, o geome-
trii dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkal-
nego;  

3) dachy mansardowe o nachyleniu połaci od 25° 
do 80°;  

4) usytuowanie budynku przy granicy działki.  
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) wskaňnik zabudowy nie więcej niŊ 0.2 po-

wierzchni działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

70% powierzchni działki.  
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-

puszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, dla 
których obowiązuje nieprzekraczalna linia zabu-
dowy w odległoņci 6 m od granicy wydzielonej 
drogi wewnętrznej.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomoņci dla nowych działek obowiązuje:  
1) dla działki w zabudowie wolno stojącej:  

a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
nie mniej niŊ 2000 m²,  

b) minimalna szerokoņć frontu działki budow-
lanej nie mniej niŊ 22 m;  

2) dla działki w zabudowie bliňniaczej:  
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

nie mniej niŊ 2000 m²,  

b) minimalna szerokoņć frontu działki budow-
lanej nie mniej niŊ 18 m.  

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad łączenia i podziałów nieruchomo-
ņci dopuszcza się wydzielenie działek pod urządze-
nia infrastruktury technicznej, bez zachowania za-
sad okreņlonych w ustępie 6.  

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
stawkę procentową słuŊącą naliczeniu opłaty  
w wysokoņci 20%, o której mowa w art. 36, ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się 
w wysokoņci 20%.  

Rozdział 7 

Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KD-Z, ustala się przeznaczenie: 
teren drogi publicznej klasy zbiorczej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających: jak na 

rysunku planu;  
2) nakaz wyposaŊenia w elementy wyposaŊenia 

technicznego drogi.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza się lokalizację:  
1) ņcieŊki rowerowej,  
2) chodnika,  
3) sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomoņci obowiązuje wydzielenie terenu 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

5. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, stawkę 
procentową słuŊącą naliczeniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustala się w wysokoņci 0%. 

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, ustala się prze-
znaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdo-
wej.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających: jak na 

rysunku planu,  
2) rozmieszczenie elementów wyposaŊenia tech-

nicznego drogi.  
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego: dopuszcza się ulicę jed-
noprzestrzenną.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomoņci obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  
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5. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
stawkę procentową słuŊącą naliczeniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustala się w wysokoņci 0%. 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1KDW, 2KDW, ustala się prze-
znaczenie tereny dróg wewnętrznych.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających: jak na 

rysunku planu z placem zawrotnym o wymia-
rach 20 x 20 m,  

2) rozmieszczenie elementów wyposaŊenia tech-
nicznego drogi.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza się ulicę jedno-
przestrzenną.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomoņci obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
stawkę procentową słuŊącą naliczeniu opłaty 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustala się w wysokoņci 20%. 

Rozdział 8 

Ustalenia końcowe 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Marcinowice. 

§ 17. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoņląskiego. 

 
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy:  

Iwona Sawicka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/ 
/14/10 Rady Gminy Marcinowice 
z dnia 30 grudnia 2010 r. 

załącznik graficzny 
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Województwa Dolnoņląskiego Nr 61 – 5936 – Poz. 888 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/ 
/14/10 Rady Gminy Marcinowice 
z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag  
wniesionych do projektu zmiany planu 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada 
Gminy Marcinowice postanawia, co następuje.  

§ 1. Nie uwzględnia się częņci uwagi ( punkt pierwszy, drugi i czwarty) złoŊonej przez Dyrektora Dol-
noņląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych złoŊonej do przedmiotowego projektu zmiany planu, 
wniesionej pismem z dnia 21.09.2010 r. w następującym zakresie:  

• usunięcie z tekstu przedmiotowej zmiany MPZP moŊliwoņci lokalizacji usług w odrębnych budyn-
kach usługowych jako przeznaczenie obowiązujące dla obszarów oznaczonych symbolami MN1, MN2, 
MN3. Dopuszczalne są jedynie usługi znajdujące się w budynkach mieszkalnych,   

• wprowadzenie zakazu stosowania reklam w postaci wolno stojącej lub reklam zawieszanych na 
ogrodzeniach działek. Zapobiegnie to degradacji walorów krajobrazowych, będących obiektem ochrony 
w parkach krajobrazowych,  

• wprowadzenie zapisu o koniecznoņci lokalizowania jednorodnych pasów zieleni przyulicznej ni-
skiej lub wysokiej na całej długoņci dróg oznaczonych w przedmiotowym projekcie zmiany MPZP sym-
bolami 1KD-Z, 1KDW oraz 2KDW. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr III/ 
/14/10 Rady Gminy Marcinowice 
z dnia 30 grudnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada 
Gminy Marcinowice stwierdza:  

1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
połoŊonego we wsi Tąpadła, Gmina Marcinowice przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, komunikacji i inŊynierii, które naleŊą do zadań własnych gminy:  
a) poszerzenie dróg istniejących,  
b) budowa nowych sieci inŊynierii w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej.  

2. Nie okreņla się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji. 
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UCHWAŁA NR IV/29/11 
 RADY GMINY MIĘKINIA 

 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Konwaliowa” w miejscowości Mrozów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z póňniejszymi zmianami) Rada Gminy Miękinia 
uchwala, co następuje  

§ 1. 1. Nadaje się nowo powstałej ulicy poło-
Ŋonej w miejscowoņci Mrozów, w obrębie geode-
zyjnym wsi Mrozów, oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działka nr 347/10 nazwę: „Konwaliowa”. 

2. PołoŊenie ulicy okreņla szkic sytuacyjny, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Miękinia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoņląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy:  
Jan Jakisz 

 
 

  


