
 

 

UCHWAŁA NR XLIV/272/18 

RADY GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 25 maja 2018 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bronów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady 

Gminy Dobromierz nr XXXIV/209/17 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bronów, uchwalonego uchwałą Rady Gminy 

Dobromierz nr XXVI/159/17 z dnia 20 stycznia 2017 r., po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobromierz, Rada Gminy Dobromierz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrębu Bronów, uchwalony uchwałą 

Rady Gminy Dobromierz nr XXVI/159/17 z dnia 20 stycznia 2017 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, dnia z 1 lutego 2017 r. poz. 490, w granicach określonych na załączniku 

graficznym do niniejszej uchwały. 

2. Rysunek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zastępuje w granicach na nim 

określonych odpowiednią część załącznika nr 1 do uchwały nr XXVI/159/17 z dnia 20 stycznia 2017 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Bronów. 

3. Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 2. 

4. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 3. 

§ 2. W uchwale Rady Gminy Dobromierz nr XXVI/159/17 z dnia 20 stycznia 2017 roku wprowadza  

się następująca zmianę: 

1) w § 17 ust 1 słowo „MN/U11” zastępuje się słowem „MN/U15”; 

2) w § 18 ust 1 słowa „od RM1 do RM4” zastępuje się słowami „od RM3 do RM4”; 

3) w § 26 ust 1 po słowie WS23 dodaje się słowo „oraz WS23a”; 

4) w § 29 ust 1 po słowie KDW11 dodaje się słowo „oraz KDW9a”; 

5) w § 29 ust 2 pkt 1 lit i po słowie KDW9 dodaje się słowo „oraz KDW9a”. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobromierz. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

A. Luks
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/272/18 

Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 maja 2018 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 2940



Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/272/18 

Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 maja 2018 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/272/18 

Rady Gminy Dobromierz z dnia 25 maja 2018 r. 
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