
 
 
 
 
 
 

UCHWAŁA NR XL/692/06 
RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 
z dnia 28 kwietnia 2006r 

 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borowa 
w gminie Długołęka uchwalonego uchwałą NR XXIV/456/2004 Rady Gminy Długołęka z 
dnia 27 sierpnia 2004r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego nr 193 z dnia 12.10.2004r. poz. 3062 w części dotyczącej działki nr 
68/10 w obrębie Borowa.  

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 20 ust. 1i art. 27 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z 
późniejszymi zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXXVI/617/2005 z dnia 17 listopada  2005 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borowa w 
gminie Długołęka  

Rada Gminy Długołęka uchwala, co następuje: 
   

§ 1  
 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Borowa  
w gminie Długołęka uchwalonego uchwałą NR XXIV/456/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 27 sierpnia 
2004r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 193 z dnia 12.10.2004r. 
poz. 3062 w części dotyczącej działki nr 68/10 w obrębie Borowa zwaną dalej MPZP BOROWA I.  

2. Stwierdza się zgodność MPZP BOROWA I z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Długołęka zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVI/69/97 Rady 
Gminy Długołęka z dnia 24 listopada 1997r. 

3. MPZP BOROWA I obejmuje działkę nr 68/10 w obrębie Borowa. 
 

§ 2 
 

W uchwale nr  XXIV/456/2004 Rady  Gminy  Długołęka z  dnia 27 sierpnia 2004r. wprowadza  się 
następującą zmianę:  w § 4  ust 1 pkt 4)b wprowadza się na końcu zdania akapit o następującym brzmieniu:  
„dopuszcza się pokrycie dachu innym materiałem – strzechą słomianą lub trzcinową lub 
gontem”. 
 

§ 3  

 
Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1. załącznik graficzny nr 1 – rysunek zmiany planu, 
2. załącznik nr 2 –  Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w zmianie 

planu, 

3. załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany 
planu. 

 
§ 4  

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Długołęka. 

 

§ 5 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
dolnośląskiego.  
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