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UCHWAŁA NR LI/285/2010 
 RADY MIASTA LUBAŃ 

 z dnia 25 maja 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/170/2004 Rady Miasta Lubań z dnia 24 lutego 2004 roku  
w sprawie zmiany obwodu Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia  
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z poź-
niejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta 
Lubań uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. W § 1 ust. 1 zdanie drugie uchwały nr XIX/ 
/170/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. kropkć na końcu 

zastćpuje sić przecinkiem i dodaje sić wyrazy: 
„Agatowa, Biwakowa, Husytów, Harcerska”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Lubań. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjć-
cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodnicząca Rady: 

Małgorzata Grzesiak 
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UCHWAŁA NR LVII/466/10 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie  
dla obrębu Uraz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) oraz w związku z uchwałą nr 0150/ 
/XXXVI/260/09 Rady Miejskiej w Obornikach Ślą-
skich z dnia 29 stycznia 2009 r. po stwierdzeniu 
zgodności ze „studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki 
Śląskie”, zmienionym przez Radć Miejską w Obor-
nikach Śląskich uchwałą nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 
4 grudnia 2007 r. Rada Miasta w Obornikach Ślą-
skich uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
zawarty w granicach określonych na rysunku pla-
nu stanowiący załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1. Integralną czćścią uchwały jest rysunek 
planu sporządzony na mapie w skali 1: 2000 sta-
nowiący załącznik nr 1. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1)  rozstrzygnićcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2; 
2)  rozstrzygnićcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3. 1. Nastćpujące określenia stosowane  
w uchwale oznaczają: 
1)  plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikiem; 
2)  przeznaczenie terenu – jest to sposób użytko-

wania określony ustaleniami planu; 
3)  teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lami przeznaczenia podstawowego. 

2. Pojćcia niezdefiniowane należy rozumieć 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

§ 4. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu: 
1)  granice opracowania; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3)  symbole określające podstawowe przeznacze-
nie terenów; 

4)  granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej; 
5)  stanowisko archeologiczne. 

2. Oznaczenie graficzne dotyczące obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków przedstawione na 
rysunku planu nie jest obowiązującym ustaleniem 
planu i ma charakter informacyjny. 

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej ustala sić strefć „B” ochrony konserwator-
skiej oznaczoną na rysunku planu w granicach 
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której obowiązują nastćpujące wymogi konserwa-
torskie: 
1)  w przypadku poszerzenia cmentarza historycz-

nego należy odseparować go np. żywopłotem, 
bądź aleją od nowego cmentarza; 

2)  należy zachować dotychczasową funkcjć stare-
go cmentarza; 

3)  należy zachować i konserwować elementy hi-
storycznego układu przestrzennego cmentarza, 
w tym historyczne nagrobki, obiekty sztuki se-
pulkralnej, zieleń; 

4)  wobec terenów położonych w strefie ochrony 
konserwatorskiej oraz w jej sąsiedztwie należy 
przewidzieć funkcje oraz rozwiązania prze-
strzenno-architektoniczne uwzglćdniające war-
tości zabytkowe terenu i otoczenia, konieczność 
ochrony historycznego układu ruralistycznego, 
krajobrazu kulturowego i jego ekspozycji; 

5)  obiekty kubaturowe oraz parking dopuszczalne 
wyłącznie w czćści nowego cmentarza; 

6)  należy uwzglćdnić obiekty figurujące w woje-
wódzkiej ewidencji zabytków; nowe funkcje 
i rozwiązania przestrzenno-urbanistyczne muszą 
być planowane z poszanowaniem ich wartości 
zabytkowych i koniecznością ich właściwej eks-
pozycji. 

2. Na obszarze stanowiska archeologicznego 
wszelkie działania są dopuszczalne pod warunkiem 
uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabyt-
ków zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wszelkie zamierzenia i działania inwesty-
cyjne należy poprzedzić uzyskaniem wytycznych 
konserwatorskich z właściwym wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków. 

§ 6. W zakresie granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrćbnych 
przepisów, obowiązują wymagania ochrony doty-
czące obiektów i obszarów wpisanych do rejestru 
zabytków. 

§ 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej dopuszcza sić sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej związane wyłącznie z użyt-
kowaniem terenu, o ile nie narusza to innych prze-
pisów niniejszej uchwały. 

§ 8. Nie określa sić sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenu. 

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZC1 ustala sić przeznaczenie na 
katolicki cmentarz wyznaniowy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1)  dopuszcza sić ogrodzenie terenu cmentarza 

ogrodzeniem pełnym o wysokości nie przekra-
czającej 1,6 m; 

2)  dopuszcza sić lokalizacjć obiektów wyłącznie 
związanych z funkcją cmentarza (np. kaplica, 
budynek sanitarny, parking, mauzolea, grobow-
ce, nagrobki, pomniki itp.) oraz z infrastrukturą 
techniczną (sieci, urządzenia); 

3)  należy stosować zieleń wyłącznie urządzoną; 
4)  miejsca postojowe należy lokalizować wzdłuż 

drogi KDD2; 
5)  teren leży w strefie ”B” ochrony konserwator-

skiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte 
w § 5 ust. 2 pkt. 1; 

6)  na terenie znajduje sić stanowisko archeolo-
giczne, dla którego obowiązują ustalenia zawar-
te w § 5 ust. 3. 

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDD1, KDD2 ustala sić przezna-
czenie: 
1)  podstawowe: drogi dojazdowe, o szerokości 

w liniach rozgraniczających 8 m; 
2)  uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami ZC1, KDD1, KDD2 ustala sić 0,1% 
stawkć, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Obornik Śląskich. 

§ 13. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Szczepan Antoszczyszyn 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/ 
/466/10 Rady Miejskiej w Obornikach 
Śląskich z dnia 29 kwietnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/ 
/466/10 Rady Miejskiej w Obornikach 
Śląskich z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu 

 
Stwierdza sić, że w wyniku wyłożenia projektu zmiany planu nie złożono uwag. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/ 
/466/10 Rady Miejskiej w Obornikach 
Śląskich z dnia 29 kwietnia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad 
ich finansowania 

 
Na podstawie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrćbu Uraz nie przewiduje sić, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy. Stwierdza sić brak przedmiotu roz-
strzygnićcia Rady Miejskiej w sprawie sposobu realizacji takich inwestycji oraz zasadach ich finansowania. 
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UCHWAŁA NR L/1468/10 
 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

 z dnia 20 maja 2010 r. 

w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2010−2013 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)), art. 87  
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 z późn. zm.2)) Rada Miejska uchwala,  
co nastćpuje: 

§ 1. Przyjmuje sić Gminny program opieki nad 
zabytkami na lata 2010–2013, stanowiący załącznik 
do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Prezy-
dentowi Wrocławia. 

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

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jacek Ossowski 
____________________ 
1) Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, Dz. U. 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146. 

1) Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, Dz. U. z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875, Dz. U. z 2007 r. Nr 192,  
poz. 1394, Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804. 

 

  


