
ZARZĄDZENIE NR 8/RG/04 
WÓJTA GMINY KOBIERZYCE  

Z dnia 21 stycznia 2004 roku 
 
 
 
w sprawie przedłożenia projektów uchwał Radzie Gminy Kobierzyce. 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) - postanawiam 

 
 

§ 1 
Kieruję na sesję rady Gminy Kobierzyce w dniu 29 stycznia 2004 roku następujące projekty uchwał: 
1.Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

zachodniej części wsi Magnice. 
2. Projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Pana Pawła Kondrata do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbice. 
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Wierzbice. 
4.  Projekt uchwały w sprawie protestu wniesionego przez Państwo Beatę i Łukasza Kowalskich do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru skrzyżowania ulic 
Piaskowej i Akacjowej we wsi Tyniec Mały. 

5. Projekt uchwały w sprawie protestu wniesionego przez Państwo Sylwię i Piotra Krupów do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru skrzyżowania ulic 
Piaskowej i Akacjowej we wsi Tyniec Mały. 

6. Projekt uchwały w sprawie zarzutu wniesionego przez Państwo Sylwię i Piotra Krupów do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru skrzyżowania ulic 
Piaskowej i Akacjowej we wsi Tyniec Mały. 

7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Bąki. 

8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Budziszów. 

9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Żurawice. 

10. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru ul. Szczepankowice Małe w Wierzbicach. 

11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru                         ul. Szczepankowice Małe w Wierzbicach. 

12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Macieja Mołdawana do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka. 

13.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Tadeusza Siejkę do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka. 

14.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Helenę i Józefa Luba do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka. 

15.  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Pana Wacława Wojtasika do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka. 

16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Halinę i Stanisława Janik do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka. 

17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Marię i Kazimierza Sterniuk 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka. 



18. Projekt  uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Zygmunta Uryska do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka. 

19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Katarzynę i Jacka 
Szczegodzińskich do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Owsianka. 

20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Beatę Marcinkiewicz do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka. 

21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Zbigniewa Cisowskiego do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka, dotyczącego 
przeznaczenia dz. 20 położonej we wsi Owsianka. 

22. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Dorotę Gaj-Sikorę do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka. 

23. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Zbigniewa Cisowskiego do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Owsianka, dotyczącego 
przeznaczenia dz. 3/2 i 45 położonych we wsi Owsianka. 

24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Owsianka. 

25. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Janusza Żygadło do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice. 

26. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Mieczysława Węgłowskiego 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice. 

27. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Łukasza Janowskiego do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice. 

28. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Krystynę Janowską do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice. 

29. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Katarzynę Żurawską do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepankowice. 

30. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Szczepankowice. 

31. Projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLV/363/01 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 18 
maja 2001r. dotyczącej przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego północno-wschodniej części obrębu Wierzbice. 

32. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
północno-środkowej części obrębu Ślęza. 

33. Projekt uchwały w sprawie porozumienia o współpracy ze Wspólnotą Gmin Kantonu 
LENCLOITRAIS we Francji. 

34. Projekt uchwały w sprawie dodania paragrafu 3 do Uchwały Nr XXI/264/03 z dnia 30 grudnia 
2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kobierzyce do Stowarzyszenia 
„EKONATURA” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Narciarskiej 31 w charakterze członka. 

 
 

§ 2 
 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
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