
 

 

UCHWAŁA NR XX/138/12 

RADY GMINY PODGÓRZYN 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów 

w obrębach Sosnówka i Marczyce w gminie Podgórzyn  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 

oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 

w związku z uchwałą Rady Gminy Podgórzyn  

nr IX/59/11 z dnia 15 czerwca 2011 r., po stwierdze-

niu, że nie naruszone zostały ustalenia studium uwa-

runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Podgórzyn uchwalonego uchwałą  

nr XLII/417/2002 Rady Gminy Podgórzyn z dnia  

28 września 2002 r. z późn. zmianami, Rada Gminy 

Podgórzyn uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXIII/170/08 Rady Gminy 

Podgórzyn z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie uchwa-

lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego części terenów w obrębach Sosnówka 

i Marczyce w gminie Podgórzyn, opublikowanej 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-

skiego Nr 201, poz. 2243 z dnia 23 lipca 2008 r., 

wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 5, w tabeli zawierającej ustalenia szczegółowe 

i indywidualne dla terenów Uz zmienia się ust. 3 

rubryki „B” w części dotyczącej wszystkich tere-

nów Uz, nadając mu brzmienie: „Ewentualna 

uciążliwość związana z działalnością prowadzoną 

w obrębie poszczególnych działek nie może naru-

szać standardów jakościowych środowiska ustalo-

nych dla terenów sąsiednich”,  

2) w § 7 zmienia się ust. 1 pkt 1 lit. e nadając mu 

brzmienie: „lokalizacja inwestycji celu publiczne-

go z zakresu łączności publicznej, jest dopuszczal-

na na warunkach określonych w przepisach szcze-

gólnych. Maksymalna wysokość wież antenowych 

nie może przekraczać 24,00 m”.  

§ 2. 1. Niniejsza zmiana planu nie obejmuje:  

1) rysunku planu, stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały XXIII/170/08 Rady Gminy Podgórzyn 

z dnia 4 czerwca 2008 r.,  

2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania stanowiącego za-

łącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/170/08 Rady 

Gminy Podgórzyn z dnia 4 czerwca 2008 r.  

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 zachowu-

ją swoją treść i brzmienie.  

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Podgórzyn.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego. 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy:  

Halina Klepka

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 sierpnia 2012 r.

Poz. 2837
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