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1) wydatki inwestycyjne finansowane z budşetu gminy uchwala się w corocznej uchwale budşetowej; 
2) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budşetowy, ujmowane są w wykazie stano-

wiącym załącznik do uchwały budşetowej – Wieloletni Plan Inwestycyjny: 
3) inwestycje, które mogą być współfinansowane ze środków pomocowych, ujęte są w Planie Rozwoju 

Lokalnego. 
6. Realizacja inwestycji nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z: ustawą – Pra-

wo budowlane, ustawą o drogach publicznych, ustawą – Prawo zamówień publicznych, ustawą  
o samorządzie gminnym i ustawą – Prawo ochrony środowiska. 
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UCHWAŁA NR XXXII/277/2010 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 5 marca 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Czernica nr XXVII/197/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ratowice część południowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) 
Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Czernica 
Nr XXVII/197/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wsi Ratowice część południo-
wa  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Czernica  

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

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Karol Pietrucha 
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UCHWAŁA NR XXIX/209/2009 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 14 paŝdziernika 2009 r. 

 sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czernica,  
gmina Czernica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity  Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze 
zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz  
w związku z uchwałą Rady Gminy Czernica  
nr XXXVIII/355/2006 z dnia 26 paŝdziernika 2006 r. 
w sprawie przystąpienia do opracowania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Czernica, gmina Czernica, Rada Gminy Czerni-
ca po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Czernica, na wniosek Wójta uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wsi Czernica, gmina 
Czernica, w granicach opracowania. 

2. Integralną częścią miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Czernica, 
gmina Czernica, są następujące załączniki:  
1) nr 1 − rysunek planu wsi Czernica, gmina Czer-

nica − skala 1 : 1000, 
2) nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Czernica, gmina Czernica, 

3) nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie realizacji oraz 
zasadach finansowania zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 


