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UCHWAŁA XXXV/187/01 RADY GMINY W KUNICACH 

z dnia 19 listopada 2001 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-

usługowej terenu działki 103/3, obręb  
Miłogostowice 

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, 
poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 
686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 
1014, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 

552, Nr 62, poz. 718, Nr 88,  
poz. 985, Nr 91, poz. 1009, Nr 95, poz. 1041; z 2001 r. Nr 45, poz. 
497, Nr 89, poz. 971) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 

139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, 
Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 

14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085), w związku z uchwałą nr 
XXXV/211/98 Rady Gminy w Kunicach z dnia 10 czerwca 1998 r. 

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr 103/3 położonej 

w obrębie Miłogostowice uchwala się, co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr XXX/152/01 Rady Gminy w Kunicach dnia 11 maja 2001 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-
usługowej terenu działki 103/3, obręb Miłogostowice, wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 8 pkt 3 wyrazy: 

“nie wcześniej niż w następnym roku budżetowym, po jej wejściu w życie” 
zastępuje się wyrazami “na zasadach określonych przepisami szczególnymi”, 

2) w § 6: 

– w pkt 3 skreśla lit. d – “d) wniosek o wydanie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu winien zawierać projekt 
zagospodarowania terenu działek”, 

– w pkt. 5 skreśla się lit. d w brzmieniu –  
“d) wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu winien zawierać również propozycję formy 



architekto-nicznej ogrodzenia celem uzyskania stosownej aprobaty w 
trybie tej decyzji”. 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Gminy Kunice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
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