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4)  w § 19 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:  
„5. Wszelkie zastrzeşenia oraz poprawki do pro-
tokołu nie zatwierdzonego na sesji Rady Radni 
zgłaszają na piśmie do Przewodniczącego”,  

5)  w § 20 lit. c przyjmuje brzmienie: „Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki − 
w liczbie 5 członków komisji”,  

6)  w § 20 lit. c przyjmuje brzmienie: „Oświaty, 
Zdrowia, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych − 
w liczbie 5 członków komisji.”  

4.  W rozdziale IIIa − Praca Rady Gminy 
1)  skreśla się § 391 
2)  w § 397 ust. 3 zwrot „przewodniczący obra-

dom” zastępuje się zwrotem „prowadzący ob-
rady”,  

3)  w § 398 ust. 1 zwrot „prowadzącego” zastępu-
je się zwrotem „prowadzącego obrady”,  

4)  w § 398 ust. 2 zwrot „prowadzący sesje” za-
stępuje się zwrotem „prowadzący obrady”,  

5)  w § 3910 ust. 4 zwrot „prowadzący” zastępuje 
się zwrotem „prowadzący obrady”,  

6)  w § 3910 ust. 5 zwrot „prowadzącego” zastępu-
je się zwrotem „prowadzącego obrady”,  

7)  w § 3910 ust. 5 wykreśla się słowo „tylko”,  
8)  w § 3911 zwrot „prowadzący” zastępuje się 

zwrotem „prowadzący obrady”,  
9)  w § 3914 ust. 1 zwrot „organów wykonawczych 

Rady” zastępuje się zwrotem „Przewodniczą-
cego Rady”,  

10)  w § 3923 ust. 2 zwrot „prowadzący sesje” za-
stępuje się zwrotem „prowadzący obrady”.  
5.  W rozdziale V − Radni 

1)  w § 49 skreśla się ust. 3  
2)  w § 53 skreśla się ust. 5  

6.  W rozdziale VI − Pracownicy samorządowi 
1)  w § 58 skreśla się zwrot „Sekretarza i”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łagiewniki.  

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

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Krystyna Marczak 
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UCHWAŁA NR XXXVII/191/10 
 RADY GMINY MARCINOWICE 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/185/2005 Rady Gminy Marcinowice z dnia 23 września 2005 roku  
(w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mysłaków) 

opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 230, poz. 3582 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XVI/ 84/08 
Rady Gminy Marcinowice z dnia 28 marca 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały  
nr XXXI/185/05 Rady Gminy Marcinowie z dnia  
23 września 2005 roku w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miej-
scowości Mysłaków opublikowanej w Dz. Urz. Woj. 
Doln. Nr 230, poz. 3582 z dnia 8 listopada 2005 
roku Rada Gminy Marcinowice po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Marcinowice uchwala, co następuje: 
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy 
przejściowe i przepisy końcowe 

§ 1. W uchwale nr XXXI/185/2005 Rady Gminy 
Marcinowie z dnia 23 września 2005 roku w spra-
wie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Mysłaków (Dz. Urz. Woj. 

Doln. z 2005 r. Nr 230, poz. 3582) wprowadza się 
następujące zmiany:  
1)  1. W § 3 ust. 1. lit. n) skreśla się następujące 

słowa:  
− KD W – drogi wewnętrzne  
− KDg – drogi gospodarcze transportu rolne-

go.  
2)  W § 3 ust. 1. dodaje się lit. o) w następującym 

brzmieniu:  
E – tereny infrastruktury technicznej z zakresu 
energetyki,  

3)  Rysunek planu wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 2) 
lit.:  
a)  część zainwestowana wsi w skali 1 : 2000 za-

stępuje się rysunkiem planu w skali 1 : 2000, 
stanowiącym integralną część niniejszej 
uchwały,  

b)  część obrębu, na którą składają się komplek-
sy rolno-leśne wyłączone z zainwestowania 
– w skali 1 : 5000 zastępuje się rysunkiem 
planu w skali 1 : 5000, stanowiącym inte-
gralną część niniejszej uchwały.  

4)  W § 4 zmienia się ust. 2, który otrzymuje nastę-
pujące brzmienie:  
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Oznaczenia graficzne występujące na rysunku 
planu, które stanowią obowiązujące ustalenia 
planu:  
a)  granice opracowania w róşnych skalach,  
b)  linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-

znaczeniu lub róşnych zasadach zagospo-
darowania,  

c)  obowiązujące linie zabudowy,  
d)  nieprzekraczalne linie zabudowy,  
e)  granice strefy „B” ochrony konserwator-

skiej,  
f)  granice strefy „OW” obserwacji archeolo-

gicznej,  
g)  kierunki ochrony ekspozycji „E”  
h)  granice ochrony sanitarnej wokół czynnego 

cmentarza,  
i)  przeznaczenie terenów.  

5)  W § 4 zmienia się ust. 3, który otrzymuje 
brzmienie:  
Oznaczenia informacyjne nie będące ustale-
niami planu:  
a)  dopuszczalne orientacyjne linie podziału 

wewnętrznego,  
b)  symbole określające stanowiska archeolo-

giczne w tym:  
− stanowiska o charakterze archiwalnym  
− o pow. do 0,5 ha,  

c)  ścieşki rowerowe,  
d)  linie energetyczne średniego napięcia,  
e)  wodociąg przesyłowy,  
f)  cieki i wody otwarte nie wydzielone liniami 

rozgraniczającymi,  
g)  grunty leśne i zadrzewione nie wydzielone 

liniami rozgraniczającymi,  
h)  drogi transportu rolnego nie wydzielone li-

niami rozgraniczającymi,  
i)  granice Ślęşańskiego Parku Krajobrazowe-

go,  
j)  granice otuliny Ślęşańskiego Parku Krajo-

brazowego.  
6)  W § 7 zdanie wstępne ust. 1 otrzymuje 

brzmienie:  
Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem od 1.RM do 11.RM przezna-
czone na cele zabudowy zagrodowej, związa-
nej z prowadzonym gospodarstwem rolnym;  

7)  W § 7 ust. 1. dodaje się pkt 3) w brzmieniu:  
na terenach objętych strefą „B” ochrony kon-
serwatorskiej oraz strefą „OW” obserwacji ar-
cheologicznej naleşy spełnić wymogi § 10 od-
powiednio,  

8)  W § 7 ust. 5. pkt 1) skreśla się lit. e) w całości.  
9)  W § 7 ust. 9. dodaje się pkt 4) w następującym 

brzmieniu:  
na terenach objętych strefą „B” ochrony kon-
serwatorskiej oraz strefą „OW” obserwacji ar-
cheologicznej naleşy spełnić wymogi § 10 od-
powiednio”,  

10)  W § 7 zdanie wstępne ust. 12 otrzymuje 
brzmienie:  

Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami od 1.ZL do 6.ZL, jako tereny 
zieleni leśnej z dopuszczeniem dolesień;  

11)  W § 7 zdanie wstępne ust. 15 otrzymuje 
brzmienie:  
Wyznacza się tereny preferowanych działów 
gospodarki rolnej oznaczone na rysunku planu 
symbolem 1.SL/RM tj.; sadownictwo i szkół-
karstwo z dopuszczeniem zabudowy zagro-
dowej,  

12)  § 7 ust. 15. pkt 2) otrzymuje brzmienie:  
Zezwala się na lokalizowanie na przedmioto-
wym terenie zabudowy kubaturowej oraz bu-
dowli i urządzeń związanych bezpośrednio 
z prowadzonym gospodarstwem na zasadach 
określonych w § 7 ust. 1. oraz § 8 ust. 2. 
uchwały.  

13)  W § 7 ust. 16. pkt. 1) skreśla się lit. e) oraz lit. f) 
– w całości.  

14)  W § 8 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:  
Dopuszcza się lokalizację projektowanej zabu-
dowy zagrodowej na działkach nie mniejszych 
niş 2 500 m2, w przypadku lokalizacji inwesty-
cji na kilku działkach naleşy dokonać ich łą-
czenia. Istniejące działki mniejsze od określo-
nych wyşej dopuszcza się przeznaczyć na cele 
zabudowy jednorodzinnej na zasadach okre-
ślonych dla tego typu zabudowy w niniejszych 
przepisach.  

15)  W § 8 ust. 3. otrzymuje brzmienie:  
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem R, RP oraz ZL ustala się wymóg za-
chowania naturalnego ukształtowania terenu 
– lokalne niwelacje nie mogą przekraczać róş-
nicy 0,50 m w stosunku do istniejącego terenu 
za wyjątkiem inwestycji obejmujących realiza-
cję stawów hodowlanych.  

16)  W § 9 ust. 2. dopisuje się pkt 5) w następują-
cym brzmieniu:  
na gruntach leśnych sklasyfikowanych w ewi-
dencji gruntów jako Ls obowiązuje zakaz reali-
zacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej oraz 
budowli i urządzeń nie związanych z gospo-
darką leśną,  

17)  W § 9 ust. 2. dopisuje się pkt 6) w następują-
cym brzmieniu:  
tereny zieleni, wód otwartych oraz dróg trans-
portu rolnego niewydzielone liniami rozgrani-
czającymi na rysunku planu, zachowują swój 
dotychczasowy charakter i sposób uşytkowa-
nia.  

18)  W § 10. ust. 4. skreśla się pkt 2) oraz pkt 3) 
w całości.  

19)  W § 12 ust. 3. skreśla się pkt 5) oraz pkt 6) 
w całości.  

§ 2. Niniejsza zmiana uchwały wymienionej 
w § 1. składa się z:  
1)  rysunku planu w skali 1 : 2000, stanowiącego 

załącznik nr 1,  
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2)  rysunku planu w skali 1 : 5000 stanowiącego 
załącznik nr 2,  

3)  rozstrzygnięcia w sprawie uwag wniesionych 
do projektu planu, stanowiącego załącznik nr 3,  

4)  rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, stanowiącego załącz-
nik nr 4.  

§ 3. Pozostałe nie wymienione w § 1. ustalenia 
zawarte w uchwale nr XXXI/185/2005 z dnia  
23 września 2005 roku zachowuje się w dotychcza-
sowym brzmieniu.  

§ 4. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują 
wraz z ustaleniami zmienianej uchwały nr XXXI/ 
/185/2005 z dnia 23 września 2005 r.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Marcinowice.  

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Janina Kuta 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/ 
/191/10 Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 24 lutego 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/ 
/191/10 Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 24 lutego 2010 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/ 
/191/10 Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami) Rada Gminy Marcinowice rozstrzy-
ga co następuje:  

§ 1. W związku z brakiem uwag do projektu zmiany uchwały nr XXXI/185/2005 Rady Gminy Marci-
nowice z dnia 23 września 2005 r. (w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Mysłaków) wyłoşonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń 
planu za środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.  
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXVII/ 
/191/10 Rady Gminy Marcinowice  
z dnia 24 lutego 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  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami) i art. 7 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Marcinowice rozstrzyga, co następuje:  

§ 1. Z ustaleń zawartych w projekcie zmiany uchwały nr XXXI/185/2005 Rady Gminy Marcinowice 
z dnia 23 września 2005 r. (w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejsco-
wości Mysłaków) oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwale-
nia planu wynika, iş jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury tech-
nicznej nie wymaga wydatków z budşetu gminy.  
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UCHWAŁA NR XLIX/515/10 
 RADY GMINY MIĘKINIA 

 z dnia 28 maja 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Akacjowa” w miejscowości Brzezina 

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 póŝniejszymi zmianami) Rada Gminy Miękinia 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się nazwę drodze w miejscowo-
ści Brzezina, obręb Brzezina składającej się z dział-
ki o numerze geodezyjnym 244 na odcinku od ulicy 
Wieczystej do krawędzi lasu na działce nr 249, po-
łoşonej w obrębie geodezyjnym wsi Brzezinka 
Średzka: ulica „Akacjowa”. 

2.  Połoşenie ulicy określa szkic sytuacyjny, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Miękinia.  

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

 
Przewodnicząca: 

Jolanta Tarnowska

 

  


