
 

 

UCHWAŁA NR XXII/148/11 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE 

z dnia 16 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra,  

obręb Radosław, działki nr 362/1, 368/1, 368/4, 367 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. 

2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,  

poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  

poz. 1457. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  

poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  

poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, 

Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,  

Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 

poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, 

poz. 1281)  i art. 20 ust 1 w związku z art. 27 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 zm. 

2004 r. Dz. U. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492. 

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087.  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz.871, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz.1043 z 2011 Nr 32, poz. 159, 

Nr 153, poz. 901) oraz w związku z uchwałą nr 

L/359/10 Rady Miejskiej w Górze z dnia 22 czerwca 

2010 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Góra, obręb Radosław, działki nr 362/1, 368/1, 368/4, 

367, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Góra uchwalonym uchwałą nr 

XIII/126/99 Rady Miejskiej w Górze z dnia 26 paź-

dziernika 1999 roku, Rada Miejska w Górze uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Góra, uchwalony uchwałą 

nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 

6 kwietnia 2006 r., opublikowany w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Dolnośląskiego z 2006 r.,  

Nr 115, poz. 1901, w granicach określonych na za-

łączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zastępuje w gra-

nicach na nim określonych odpowiednią część załącz-

nika nr 19.3 do uchwały, o której mowa w § 1.  

§ 3. Dla obszaru objętego zmianą planu miejsco-

wego obowiązują ustalenia uchwały, o której mowa 

w § 1, z zastrzeżeniem w § 2 i § 4.  

§ 4. Wprowadza się następujące zmiany w części 

tekstowej uchwały, o której mowa w § 1, tj.:  

1. w § 7 dodaje się pkt 26 o następującej treści:  

„26. rekultywacji wodnej – należy przez to rozumieć 

taką rekultywację terenu, która pozwoli, po zakończeniu 

eksploatacji kruszywa zachowanie zbiornika wodnego,  

2. w §12 ust. 2 pkt. 5 dodaje się literę b) o nastę-

pującej treści:  

„b) dla terenu oznaczonego symbolem PG-1 ustala się 

strefę ochrony konserwatorskiej „OW” dla zabytków 

archeologicznych, w obrębie której, w przypadku 

zamierzenia prowadzenia robót ziemnych związanych 

z realizacją inwestycji, obowiązuje wymóg przepro-

wadzenia badań archeologicznych, w zakresie okre-

ślonym przez organ konserwatorski”,  

3. w §16 ust. 1 dodaje się punkt 25, o następują-

cej treści:  
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„25) dla terenu oznaczonego na rysunku planu miej-

scowego symbolem PG-1 obowiązują następujące 

ustalenia:  

a) należy stosować ustalenia dla terenów górniczych 

oznaczonych symbolem PG, określone w § 16  

ust. 1 pkt. 1−24 uchwały o której mowa w § 1,  

b) dopuszcza się likwidację rowów melioracyjnych za 

zgodą i na zasadach określonych przez zarządcę 

tych rowów,  

c) nie dopuszcza się wtórnego podziału terenu na 

działki,  

d) po zakończeniu eksploatacji złoża:  

− należy przeprowadzić rekultywację wodną,  

− nie dopuszcza się zasypywania wyrobiska 

w całości lub części z wyłączeniem prac zwią-

zanych z przyjętym wodnym kierunkiem rekul-

tywacji terenu”.  

§ 5. W załączniku nr 37 części A ust. 19 pkt. 2  

po słowach „…dla siedliska miejscowości” dodaje się: 

„oraz terenu górniczego oznaczonego symbolem  

PG-1”.  

§ 6. Ustalenia uchwały, o której mowa w § 1, za-

chowują moc:  

1. w zakresie części tekstowej z zastrzeżeniem 

w § 4,  

2. w zakresie rysunków planu stanowiących za-

łączniki graficzne nr 1.1 do 34 z zastrzeżeniem w § 2,  

3. w zakresie załącznika nr 37 z zastrzeżeniem 

w § 5.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Góry.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

 

 Przewodniczący Rady: 

Andrzej Rogala 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/148/11 Rady 

Miejskiej w Górze z dnia 16 grudnia 2011 r. 

 

 
 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego — 3 — Poz. 752


		2012-02-22T10:22:00+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




