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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVIII/ 
/323/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
                                                     ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojczyce, 
po stronie gminy mogą wystąpić zobowiązania związane z realizacją następujących inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia planu: 

 rozbudową sieci infrastruktury technicznej, 
 rozbudową i modernizacja istniejących dróg. 

 
Inwestycję, których mowa wyżej, mogą być finansowa ze środków budżetowych. 
Przyjmuje się, że gmina w miarę możliwości będzie ubiegać się o pozyskanie środków pozabudżetowych 
na realizację ww. inwestycji. W wypadku pozyskania funduszy z tych źródeł, zasady finansowania  
ww. zadań zmienią się odpowiednio do uzyskanych funduszy. 
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UCHWAŁA NR XLII/361/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/323/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 listopada 
2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wojczyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) 
w związku z art. 20 ustawy z dnia 27 marca  
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, ze 
zmianami) − Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XXXVIII/323/09 Ra-
dy Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 listopada 
2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Woj-
czyce.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Środy Śląskiej.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Sozański 
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