
 

 

UCHWAŁA NR XIX/138/2012 

RADY GMINY RUDNIK 

z dnia 30 maja 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik  

przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o Samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 1990 roku Nr 16 poz. 95 z późn. zmianami) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

zm.) oraz art. 75 ust. 2 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

w związku z uchwałą Nr IX/64/2011 Rady Gminy Rudnik z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Rudnik.  

Rada Gminy Rudnik po stwierdzeniu, że ustalenia planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik”, uchwala:  

§ 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik przyjętym uchwałą Nr 

XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. skreśla się w § 9 ust. 2.  

§ 2. Integralną częścią przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Rudnik są załączniki:  

1) Nr 1 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudnik o sposobie rozpatrzenia uwag do planu;  

2) Nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy Rudnik o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudnik.  

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

Województwa Śląskiego.  
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/138/2012 

Rady Gminy Rudnik 

z dnia 30 maja 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 

września 2005 r.  

Nie rozstrzyga się uwag, złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 

2005 r. w związku z brakiem uwag złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.  

  

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/138/2012 

Rady Gminy Rudnik 

z dnia 30 maja 2012 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 

dotyczące obszaru objętego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Rudnik przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r.  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Rudnik 

rozstrzyga co następuje:  

1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudnik 

przyjętego uchwałą Nr XXX/290/05 Rady Gminy Rudnik z dnia 28 września 2005 r. nie przewiduje się 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych 

gminy.  

2. W przypadku wystąpienia na przedmiotowym obszarze inwestycji, dopuszcza się ich realizację 

i finansowanie ze środków własnych gminy lub przy wykorzystaniu dotacji, mających na celu finansowe 

wsparcie realizacji inwestycji.  
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