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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/23/ 
/2011 Rady Gminy Jemielno z dnia  
17 lutego 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla częĝci terenów w obrębach wsi Luboszyce, Jemielno, Lubów, Zdziesławice, Ciechanów 
w okresie od 27 grudnia 2010 r. do 24 stycznia 2011 r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakoěczenia okresu 
wyłożenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowoĝci prawnej nie 
wniosły uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/23/ 
/2011 Rady Gminy Jemielno z dnia  
17 lutego 2011 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 

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkaě-

ców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowią zadania 
własne gminy. 

Realizacja inwestycji prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególnoĝci 
z prawem zamówieě publicznych, prawem budowlanym, prawem ochrony ĝrodowiska, ustawą o go-
spodarce komunalnej oraz ustawą o samorządzie gminnym. 

Koszty realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadaě własnych gminy zostaną okreĝlone w wyniku rozstrzygnięć postępowaě przetargowych prowa-
dzonych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieě Publicznych.  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadaě własnych gminy, będą finan-
sowane z budżetu gminy, w tym ze ĝrodków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także 
z innych ĝrodków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR VIII/42/11 
 RADY GMINY JEMIELNO 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części terenów w obrębach wsi: Luboszyce, Jemielno, Lubów,  

Zdziesławice, Ciechanów 

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

§ 1. Uchyla się uchwałę nr IV/23/2011 Rady 
Gminy Jemielno z dnia 17 lutego 2011 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla częĝci terenów 

w obrębach wsi Luboszyce, Jemielno, Lubów, 
Zdziesławice, Ciechanów. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Jemielno. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnoĝląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Andrzej Matuszów 
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