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jekcie planu przewidziano dla tego kwartału zapisy pozwalajņce na zachowanie charakteru tej zabu-
dowy. Wnioskowana przez składajņcņ uwagň lokalizacja na dz. 39 parterowego budynku mieszkalne-
go nie nawiņzuje do cech tego obszaru. Lokalizacja wŌród sņsiadujņcej zabudowy złożonej z 8−10 me-
trowej wysokoŌci budynków z dachami stromymi o spadkach wynoszņcych od 35° do 45° nowego 
budynku parterowego jest ewidentnym dysonansem zakłócajņcym ład przestrzenny, negatywnie 
wpływajņcym na wyglņd tego obszaru. Podnoszony przez wnoszņcņ uwagň fakt istnienia na zapleczu 
dz. 39 niskiego budynku mieszkalnego nie może byń wziňty pod uwagň, ponieważ jest to adaptowany 
na cele mieszkalne dawny budynek gospodarczy; zabudowa tego typu towarzyszy zabudowie miesz-
kaniowej od strony zapleczy a nie od frontu działek. Dla nowej zabudowy na terenie 3.11 MW ustalo-
no (m.in. na dz. 39) obowiņzujņcņ liniň zabudowy nawiņzujņcņ do usytuowania budynków znajdujņ-
cych siň na działkach sņsiadujņcych. 
Teren 3.11MW objňty jest w projekcie planu strefņ ochrony konserwatorskiej „B”, w której należy 
spełniń szereg wymogów pozwalajņcych na zachowanie cech historycznego charakteru centrum mia-
sta WňgliŊca – zapisy konserwatorskie dla tego obszaru zostały uzgodnione z konserwatorem zabyt-
ków. Wymogi konserwatorskie wymagajņ m.in., aby nowa zabudowa była dostosowana do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego 
współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiņzywań formami współ-
czesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej. Wymagane jest również, aby wszelkie działania inwe-
stycyjne wymagajņce pozwolenia na budowň, pozwolenia na rozbiórkň obiektu lub zgłoszenia wła-
Ōciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz projekty podziałów geodezyjnych 
w obrňbie tej strefy były uzgadniane z właŌciwņ służbņ ochrony zabytków. Ponieważ wnioskowana 
budowa na dz. 39 parterowego budynku nie spełnia ww. wymogów zasadne jest nieuwzglňdnienie 
uwagi złożonej przez Paniņ Stefaniň Kasprzak. 
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UCHWAŁA NR 299/XLI/10 
 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA 

 z dnia 23 lipca 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej Węglińca nr 266/XXXVII/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Węgliniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŎn. zm.) i § 23 ust. 1 
uchwały nr 35/VI/03 Rady Gminy i Miasta Wňgli-
niec z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie Statutu 
Gminy i Miasta Wňgliniec (opublikowanej  
w Dzienniku Urzňdowym Województwa DolnoŌlņ-
skiego Nr 50, poz. 1178, z póŎn. zm.) Rada Miejska 
WňgliŊca uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Uchyla siň uchwałň Rady Miejskiej Wň-
gliŊca nr 266/XXXVII/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Wňgliniec. 

§ 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Gminy i Miasta Wňgliniec. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 
 
 

Przewodniczņca Rady: 
Barbara Drozd 

  


