
 

 

UCHWAŁA NR XVI/134/2015 

RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

w sprawie :zmiany uchwały nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014r., 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów. 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (jednolity tekst  

Dz. U. z 2015r., poz.1515), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr VIII/73/2015 Rady 

Miejskiej w Żarowie z dnia 28 maja 2015r.,w sprawie zmiany uchwały nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej 

w Żarowie z dnia 24 października 2014r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów, a także po stwierdzeniu,  

że plan miejscowy nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

gminy Żarów, Rada Miejska w Żarowie uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014r., w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta 

Żarów, (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 października 2014r., 

poz.4516) w § 2 ust.6 pkt 1b), uzupełnia się o następujące ustalenie. Na terenie oznaczonym symbolem 3.1 P/U 

dopuszcza się nieprzekraczalną wysokość zabudowy do 45m. 

§ 2. Integralną częścią uchwały są: 

1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 przedstawiający teren, którego dotyczy zmiana uchwały. 

2. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 

ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są 

ustaleniami planu. 

§ 3. Pozostałe, nie wymienione w § 1., ustalenia, zawarte w uchwale nr LIII/416/2014 Rady Miejskiej 

w Żarowie z dnia 24 października 2014r., zachowują swoją moc. 

§ 4. Ustalenia niniejszej uchwały obowiązują wraz z ustaleniami zmienionej uchwały nr LIII/416/2014 

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 października 2014r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie: 

R. Konieczny
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/134/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 22 grudnia 2015 r. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/134/2015 

Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 22 grudnia 2015 r. 

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 

i zasadach ich finansowania. 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie miasta Żarów, gmina Żarów. 

Projekt planu miejscowego był wyłożony wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego 

wglądu w okresie od 05.11.2015 r. do 26.11.2015 r. Dyskusja publiczna odbyła się dnia 26.11.2015 r. 

Natomiast uwagi można było składać do 10.12.2015 r. 

Nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również w trakcie dyskusji 

publicznej. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Inwestycje, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, a także  

ze środków zewnętrznych. 
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