
 Uchwała  Nr   XXX/242/2006
Rady  Gminy w Wierzbicy  

z  dnia  24 lutego 2006 r.

w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Nr XXI/174/2005 z dnia 30 marca 2005r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu i obszaru górniczego WIERZBICA III.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity - Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.) oraz art. 14  ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zmianami ) Rada Gminy w Wierzbicy uchwala, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr XXI/174/2005 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu i 
obszaru górniczego WIERZBICA III obejmującego fragment Gminy Wierzbica, składającego się z 
części  gruntów sołectw Błędów,  Ruda Wielka,  Rzeczków,  Stanisławów i  Wierzbica zwanej  dalej 
„planem”.
2. Granice terenu objętego niniejszą uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 
zostały przedstawione na załączniku graficznym nr 1 do uchwały.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:
1.  Przedmiotem  planu  jest  ustalenie  przeznaczenia  terenu  oraz  określenie  sposobu 
zabudowy  i  zagospodarowania  dla  terenu  i  obszaru  górniczego  Wierzbica  III,  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  możliwości  budowy  obiektów  związanych  z  eksploatacją 
górniczą, rozwoju sieci osadniczej, funkcji usługowych i produkcyjnych, określenie sposobu 
obsługi  komunikacyjnej  i  infrastrukturalnej  przedmiotowego  terenu,  granice  i  zasady 
zagospodarowania terenu i obiektów podległych ochronie a także zdefiniowanie obszarów z 
zakazem zabudowy.
2.  Ustaleniami  planu  należy  objąć,  odpowiednio  do  przedmiotu  tego  planu  i  obszaru 
objętego jego granicami, zakres określony w art. 15.ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik  nr 1 GMINA WIERZBICA
do uchwały  Nr        / 2006 Granica gminy
Rady  Gminy w Wierzbicy Granica opracowania planu
z  dnia             2006 r.


