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1644 
 

UCHWAŁA NR XVII/68/08 
RADY GMINY KRZESZYCE 

 
z dnia 16 maja 2008r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 5 terenów położonych 

we wsiach Krzeszyce, Karkoszów, Krasnołęg i Rudnica  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity Dz. U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717), zgodnie  
z uchwałą Nr XXVII/142/05 Rady Gminy Krzeszyce  
z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów położonych we wsiach 
Krzeszyce na dz. Nr 444/1 oraz na dz. Nr 506/1, 
507/3 i 507/4, Karkoszów na dz. Nr 64/2, 60, 59/1, 
83/2, 69/2, 68/5 i 68/6, Krasnołęg na dz. 50/4 i Rud-
nica na dz. Nr 183/13 oraz uchwały Nr IV/11/07 Rady 
Gminy Krzeszyce z dnia 9 lutego 2007r. w sprawie 
zmiany ww. uchwały w sprawie zmiany załącznika 
graficznego Nr 3 oraz po stwierdzeniu zgodności  
z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Krzeszyce uchwalonego uchwałą Nr X/40/07 Rady 
Gminy Krzeszyce z dnia 30 października 2007r. uch-
wala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem. 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Plan zawiera ustalenia dla terenów po-
łożonych we wsiach Krzeszyce na dz. Nr 444/1  
oraz na dz. Nr 506/1, 507/3 i 507/4, Karkoszów na 
dz. Nr 64/2, 60, 59/1, 83/2, 69/2, 68/5 i 68/6, Krasno-
łęg na dz. 50/4 i Rudnica na dz. Nr 183/13. 

2. Integralnymi częściami planu jest niniejsza 
uchwała oraz załączniki do uchwały: 

1) Nr 1 - Rysunek planu dla dz. Nr 506/1, 507/3  
i 507/4 w Krzeszycach, w skali 1:1000; 

2) Nr 2 - Rysunek planu dla dz. Nr 444/1 w Krze-
szycach, w skali 1:2000; 

3) Nr 3 - Rysunek planu dla dz. Nr 64/2, 60, 59/1, 
83/2, 69/2, 68/5 i 68/6 w Karkoszowie, w skali 
1:2000; 

4) Nr 4 - Rysunek planu dla dz. Nr 50/4 w Kra-
snołęgu, w skali 1:1000; 

5) Nr 5 - Rysunek planu dla dz. Nr 183/13 w Rudni-
cy, w skali 1:1000. 

3. Załącznikami do uchwały są ponadto: 

1) zał. Nr 6 - określenie sposobu rozpatrzenia uwag 
do projektu planu; 

2) zał. Nr 7 - określenie sposobu realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej. 

§ 2. 1. Szczegółowe ustalenia planu, zawierają-
ce dopuszczenia, nakazy, ograniczenia lub zakazy  
i odnoszące się do ustawowego zakresu zasad i wy-
magań dotyczących zagospodarowania przestrzen-
nego zawarte są w dziale II uchwały, z wyjątkiem 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej, któ-
re zawarte są w dziale III uchwały. 

2. Plan nie określa granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów szczególnych, w tym te-
renów górniczych, a także narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
się mas ziemnych, ze względu na niewystępowa-
nie ich w obszarze objętym ustaleniami planu. 

 


