
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVII/152/2012 

RADY MIEJSKIEJ W STRUMIENIU 

z dnia 27 stycznia 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zabłocie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 

IX/91/2011 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania sołectwa Zabłocie – na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu , po 

stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Strumień  

u c h w a l a:  

§ 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Zabłocie, uchwalonym Uchwałą Nr 

XII/112/2003 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 14 sierpnia 2003 r. w § 16 ust. 1 po lit. b dodaje się lit. c 

w następującym brzmieniu:  

„c) eksploatacja piasku i żwiru w jednostce 28 RZ,PE.”.  

§ 2. 1. Integralną częścią przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Zabłocie są następujące załączniki:  

1) Nr 1 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strumieniu w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu;  

2) Nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strumieniu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania.  

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.  

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

Województwa Śląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady  

 

 

Czesław Greń 

 

DZIENNIK URZĘDOWY

Katowice, dnia 8 lutego 2012 r.
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/152/2012 

Rady Miejskiej w Strumieniu 

z dnia 27 stycznia 2012 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strumieniu w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu  

Rada Miejska w Strumieniu, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Strumienia informującym, 

że do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa ZABŁOCIE, 

w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, nie złożono 

uwag, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia , o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).  

 

  

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/152/2012 

Rady Miejskiej w Strumieniu 

z dnia 27 stycznia 2012 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Strumieniu o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania  

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy, stosownie do art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), finansowane będą z budżetu gminy Strumień, z zastrzeżeniem 

punktów 2, 3 i 4.  

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa publiczno - 

prywatnego.  

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do art. 

5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, 

z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.).  

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, 

stosownie do art. 112 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).  
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