
Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 44 – 4577 – Poz. 622 

 

z póŝn. zm.) oraz art. 6b ustawy z 15 listopada 1984 
r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 z póŝn. zm.) Rada Gminy Dobromierz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLIV/212/09 Rady Gminy 
Dobromierz z dnia 28 paŝdziernika 2009 r. w spra-
wie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego  
i leśnego § 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  
1)  Panią Danutę Radoń sołtysa wsi Borów.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Dobromierz.  

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

 
Przewodniczący Rady: 

Marek Jaworski 
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UCHWAŁA NR XXXIII/158/10 
 RADY GMINY DZIADOWA KŁODA 

 z dnia 22 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. 
zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) w związku z uchwałą Rady Gminy Dzia-
dowa Kłoda nr XXIX/137/09 z dnia 23 listopada 
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ze 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Dziadowa Kłoda” 
uchwalonego uchwałą Rady Gminy Dziadowa Kło-
da nr XIII/88/99 z dnia 15 grudnia 1999 r. Rada 
Gminy Dziadowa Kłoda uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Zmienia się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda, 
uchwalony uchwałą nr XXIV/123/09 Rady Gminy 
Dziadowa Kłoda z dnia 21 maja 2009 r., opubliko-
wany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego nr 116 z dnia 13 lipca 2009 r., poz. 
2421.  

2.  Rysunek będący załącznikiem nr 1 do 
uchwały w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Dziadowa Kłoda z 
dnia 21 maja 2009 r. nie zmienia się i zachowuje 
moc w całości.  

3.  W § 6 pkt 1 dodaje się literę e) o treści: "e) 
na terenie 5U dopuszcza się budowę hali sporto-
wej, boiska sportowego typu „Orlik”, innych 
obiektów sportowych jak; korty, boiska do gier 
zespołowych itp., parkingi i obiekty z nimi związa-
ne, obiekty socjalne oraz infrastrukturę techniczną;  
− hala sportowa nie moşe przekraczać wysokości 

12 m. do najwyşszego punktu dachu,  

− dla obiektu hali sportowej nie ustala się kąta 
połaci dachowych: dopuszcza się zastosowanie 
dachu o formie łukowej lub innej formy np. 
dach płaski,  

− dla hali sportowej nie ustala się rodzaju pokry-
cia,  

− dla terenu 5U nie ustala się linii zabudowy,  
− dla terenu 5U ustala się wskaŝnik powierzchni 

biologicznie czynnej nie mniej niş 1% terenu,  
− dla terenu 5U ustala się obowiązek zapewnienia 

miejsc parkingowych na terenie własnym w ilo-
ści min. 20. " 

4.  W § 6 pkt 2 otrzymuje następujące brzmie-
nie: istniejąca zabudowa na terenach wymienio-
nych w pkt 1 za wyjątkiem terenów oznaczonych 
symbolami 4U, 5U, 6U winna być przy okazji re-
montów lub przebudowy dostosowana do wymo-
gów określonych w punkcie 1 lit a, b, c, d.  

5.  W § 27 punkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: 
na terenie 2U i części terenu 5U obowiązują usta-
lenia dotyczące strefy „B” ochrony konserwator-
skiej.  

§ 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik do uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Dziadowa Kłoda.  

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Grzegorz Otwinowski
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIII/ 
/158/10 Rady Gminy Dziadowa Kłoda 
z dnia 22 lutego 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenu wsi Dziadowa Kłoda  

Rada Gminy Dziadowa Kłoda dokonuje rozstrzygnięcia uwag wniesionych podczas wyłoşenia do pu-
blicznego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie uwzględnionych 
przez Wójta Gminy Dziadowa Kłoda, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z póŝniejszymi zmianami)  
w następujący sposób:  
1.  Nie uwzględnia się uwagi Pana Dariusza Tatarata.  
2.  Nie uwzględnia się uwagi Pana Artura Marzec.  
3.  Nie uwzględnia się uwagi Państwa Jarosława i Ireny Morawskich.  
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UCHWAŁA NR XLVIII/240/10 
 RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

 z dnia 23 lutego 2010 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm. ) oraz 
art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115 z póŝn. zm. ) po zasięgnięciu pozytywnej 
opinii Zarządu Powiatu Środa Śląska, Rada Gminy 
Kostomłoty uchwala, co następuje: 

§ 1. Drogę połoşoną na terenie Gminy Ko-
stomłoty o nr działki 178dr, obręb Osiek, zalicza się 
do kategorii dróg gminnych.  

§ 2. Przebieg drogi wymienionej w § 1 przed-
stawiono na mapie stanowiącej załącznik do ni-
niejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kostomłoty.  

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Janina Gawlik 

  


