
UCHWAŁA NR XXIX/219/2021 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

o zmianie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża 

kruszyw naturalnych "Kotlarnia Solarnia" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), Rada 
Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXV/182/2020 Rady Gminy Bierawa z dnia 14 września 2020 r. w sprawie 
zmiany załącznika do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych 
"Kotlarnia Solarnia" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa,  wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie zmiany załącznika do uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych w granicach złoża kruszyw naturalnych "Kotlarnia Solarnia” i „Kotlarnia P. 
Północne" w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa; 

2) § 1 otrzymuje brzmienie: "W uchwale nr XIII/105/2019 Rady Gminy Bierawa z dnia 
2 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach złoża kruszyw  naturalnych 
"Kotlarnia Solarnia" i "Kotlarnia P. Północne” w sołectwie Dziergowice w gminie Bierawa, 
zmienia się załącznik graficzny  przedstawiający granice obszaru objętego wymienioną 
uchwałą, na załącznik graficzny określony niniejszą uchwałą". 

§ 2. Załącznik graficzny, o którym mowa w § 2 uchwały Nr XXV/182/2020 Rady Gminy 
Bierawa z dnia 14 września 2020 r.  - nie ulega zmianie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bierawa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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