
 

 

UCHWAŁA NR XXII/192/2020 

RADY GMINY WALIM 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

 

w sprawie zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Walim, gm. Walim 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 

r., poz. 713 z póżn. zm.) oraz art. 20, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą  

nr XVI/143/20 Rady Gminy Walim z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, zatwierdzonego uchwałą 

nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z 2012 poz. 3120 z dnia 11 września 2012 r., po stwierdzeniu, że zmiana planu 

nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Walim, 

zmienionego uchwałą Rady Gminy Walim uchwałą nr XL/231/2009 Rady Gminy Walim z dnia 

26 października 2009 r. z późn. zm., uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale nr XIX/101/2012 Rady Gminy Walim z dnia 4 czerwca 2012 r., w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim (Dz. U. Woj. Dol. z 2012 poz. 3120 z dnia 11.09.2012),  

§ 2 ust. 1 pkt 3 lit. v otrzymuje brzmienie: 

„v) KS – tereny obsługi komunikacji samochodowej – przeznaczone pod realizację parkingów, garaży 

lub innych obiektów służących obsłudze komunikacyjnej. Możliwa jest realizacja usług sportu 

i rekreacji,”. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu – załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasadach ich 

finansowania – załącznik nr 2. 

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

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Walim: 

Zuzanna Bodurka

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 30 listopada 2020 r.

Poz. 6487



Załącznik nr 1 do uchwały nr XXII/192/2020 

Rady Gminy Walim z dnia 24 listopada 2020 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany w części tekstowej miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, gm. Walim 

Do projekty zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walim, 

gm. Walim, w ustawowo przyjętym terminie nie wniesiono żadnych uwag. 

W związku z powyższym Rada Gminy Walim nie dokonuje rozstrzygnięcia w sprawie uwag. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/192/2020 

Rady Gminy Walim z dnia 24 listopada 2020 r. 

 

Informacje o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Plan nie zawiera elementów wymagających finansowania z budżetu gminy. 
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