UCHWAŁA NR XXXIX.293.09
RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy ks.
Kutrowskiego w Oławie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 póz. 717 ze zmianami) oraz
w nawiązaniu do Uchwały Nr XXVI/216/08 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 października 2008 r., po
stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Oławy”
Rada Miejska w Oławie uchwala co następuje:
§ 1.
1) Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy ks.
Kutrowskiego w Oławie, uchwalony Uchwałą Nr XIX/165/08 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27
marca 2008 r., opublikowany w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 127 z dnia
08 maja 2008 r., poz. 1500, w granicach określonych na załączniku do Uchwały Nr XXVI/216/08
Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 października 2008 r.
2) Rysunek planu, stanowiący integralną część oraz załącznik niniejszej uchwały zastępuje w granicach na
nim określonych odpowiednią część załącznika nr 1 do uchwały Nr XIX/165/08 Rady Miejskiej
w Oławie z dnia 27 marca 2008 r.
3) Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu odpowiadają legendzie rysunku planu
stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/165/08 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 27 marca
2008 r. i stanowią obowiązujące ustalenia planu, z zastrzeżeniem ust. 4.
4) Legendę, o której mowa w ust. 3 uzupełnia się o oznaczenie sposobu użytkowania terenu określone
w legendzie zamieszczonej na załączniku do niniejszej uchwały.
5) W § 6 pkt. 6 na końcu zdania dodaje się: „elektroenergetyki – E,”.
6) W § 18 ust. 4 kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dodaje słowa: „na terenie MW
4 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od drogi KD-L 5 w rejonie skrzyżowania z KD-Z 1 w
odległości 6 m, a na terenie MW 5 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od drogi KD-D 7 w
odległości 12 m.”
7) W § 18 dodaje się ust. 6 o treści: „Na czę ści terenu MW 4 położonej wzdłuż drogi dojazdowej
KDshy;D 7, nie większej niż 40% powierzchni terenu, dopuszcza się zabudowę jednorodzinną.”
8) Dodaje się § 27a o treści: „Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E ustala się
przeznaczenie podstawowe na urządzenia elektroenergetyki.”
9) W § 33 słowa „KD-D 1 do KD-D 8” zastępuje się słowami: „KD-D 1 do KD-D 9”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.
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po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
§ 3. Uchwała wchodzi w życie
Województwa Dolnośląskiego.

przeznaczenie podstawowe na urządzenia elektroenergetyki.”
9) W § 33 słowa „KD-D 1 do KD-D 8” zastępuje się słowami: „KD-D 1 do KD-D 9”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Oława.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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