
Uchwała  Nr _________  
Rady Gminy Stara Kamienica 

z dnia ______________ 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obrębu Antoniów, Barcinek, Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica  

na obszarze gminy Stara Kamienica 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 
XLVII/302/2013 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 29 listopada 2013 r., po stwierdzeniu, że zmiana 
planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Stara Kamienica zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/107/2000 Rady Gminy Stara Kamienica z 
dnia 18 lutego 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami, 

 
Rada Gminy Stara Kamienica uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

1. W uchwale Nr XII/92/11 Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie 
zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Antoniów, Barcinek, 
Kopaniec, Kromnów, Mała Kamienica, Stara Kamienica, Rybnica na obszarze gminy Stara 
Kamienica (opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 17.11.2012 r. Nr 234 poz. 4057) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 15 ust. 2 pkt 5 lit a otrzymuje brzmienie: „ dla budynków mieszkalnych: 9 m, 
maksymalnie 2 kondygnacje,”; 

2) w § 16 ust. 2 pkt 4 lit a otrzymuje brzmienie: dla budynków mieszkalnych: 9 m, 
maksymalnie 2 kondygnacje,”; 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu stanowi 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

3. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały; 

4. Rysunek planu stanowiący  załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/92/11 Rady Gminy Stara Kamienica z 
dnia 30 sierpnia 2011 r. nie podlega zmianie. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Kamienica. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

 
 
 
 
 

 


