
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/255/13 

RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

z dnia 24 czerwca 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą 

bocznicą kolejową 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594), art. 20 ust. 1  oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) oraz w związku 

z uchwałą Nr XXVI/192/12 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 września 2012 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie 

ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą bocznicą kolejową, po 

stwierdzeniu, że nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Dzierżoniów”, uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. W uchwale Nr XXXI/189/08 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 6  października 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: 

Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą bocznicą kolejową (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. 

Nr 321, poz. 4114), zmienionej uchwałami Nr IV/32/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. 

z 2011 r. Nr 63, poz. 937) oraz Nr XXVI/185/12 z dnia 24 września 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r. poz. 

1749), w paragrafie 23 skreśla się ust. 7 oraz ust. 8.  

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:  

1) załącznik graficzny nr 1,  

2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu, stanowiące załącznik nr 2,  

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: 

A. Bolisęga 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poz. 4792



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/255/13  

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2013 r.  
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/255/13  

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2013 r.  

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany 

miejscowego planu  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) rozstrzyga się, co następuje:  

W związku z brakiem uwag do projektu zmiany planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu 

w okresie od 20 marca do 19 kwietnia 2013 r. z terminem zbierania uwag do 6 maja 2013 r. - nie rozstrzyga 

się o sposobie ich rozpatrzenia. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/255/13  

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 24 czerwca 2013 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 przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405) rozstrzyga się, co następuje:  

Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu 

wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej 

nie pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy. 
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