
Uchwała Nr VI / 23 / 99 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego 

z dnia 26 lutego 1999 roku 
 

w sprawie powołania Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego  
we Wrocławiu 

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie województwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 576 ze zmianami), art. 4 ust. 
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1994 r.  
Nr 89, poz. 415 ze zmianami), art. 18 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014), a także w związku z 
załącznikiem Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 
1998 r. w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych 
podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom 
administracji rządowej  albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym 
jednostkom samorządu terytorialnego (Dz. U. z 1998 r. Nr 147, poz. 965 ze 
zmianami) Sejmik Województwa Dolnośląskiego uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
Powołuje się samorządową jednostkę organizacyjną Województwa Dolnoślaskiego o 
nazwie: „Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne” z siedzibą we Wrocławiu zorganizowaną 
w formie jednostki budżetowej. 

§ 2 
Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne powołuje poprzez połączenie dotychczasowych 
jednostek budżetowych Województwa Dolnośląskiego pod nazwą:  
• Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna we Wrocławiu, 
• Wojewódzka Pracownia Urbanistyczna w Legnicy, 
• Regionalne Biuro Urbanistyczne w Wałbrzychu, 
• Jeleniogórska Dyrekcja Inicjatyw Gospodarczych w Jeleniej Górze 
oraz przyjęcie pracowników, mienia i zobowiązań majątkowych tych jednostek. 
 

§ 3 
Do podstawowych zadań biura należy: 
• opracowanie i aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

województwa, w tym prowadzenie analiz i studiów w odniesieniu do 
specyficznych obszarów problemowych województwa, 

• edycja konwencjonalna i internetowa elementów Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego   województwa jako elementu Strategii Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego w realizacji polityki przestrzennej, 

• opracowywanie wniosków i wytycznych do studiów uwarunkowań i planów 
miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ich opiniowanie i 
uzgadnianie, 

• archiwizacja planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz 
wszelkich opracowań studialnych związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym Województwa Dolnoślaskiego przy zastosowaniu technik 
cyfrowych.   



§ 4 
Biuro działa na terenie województwa Dolnośląskiego. 

§ 5 
1. Sposób funkcjonowania jednostki oraz jej zadania określa statut Wojewódzkiego 

Biura Urbanistycznego we Wrocławiu w brzmieniu ustalonym odrębną uchwałą. 
2. Regulamin organizacyjny Wojewódzkiego Biura Urbanistycznego we Wrocławiu 

uchwali Zarząd Województwa. 
§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
       PRZEWODNICZĄCY SEJMIKU 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 


