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Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/382/10

Rady Gminy Nędza
z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo 
Górki Śląskie z wyłączeniem wyodrębnionego 

obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE 
ROZPATRZENIA UWAG 
DO PROJEKTU PLANU 

Po rozpatrzeniu Rada Gminy postanowiła nie 
uwzględnić uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza 
dla obszaru obejmującego sołectwo Górki Śląskie 
wniesionych przez: 

1)  Włodzimierza Górski, w piśmie z dnia 02 
lutego 2009 roku; 

2)  Jadwigę i Rudolfa Jarzombek, w piśmie 
z dnia 27 stycznia 2010 roku; 

3)  Jolantę Czarnotę- Szopa, w piśmie z dnia 28 
stycznia 2010 roku. 

Rada Gminy postanowiła ponadto nieuwzględ-
nić częściowo uwagi wniesionej przez: 

1)  Bogusławę Paskuda, w piśmie z dnia 09 
stycznia 2009 roku; 

2)  Małgorzaty Drożdż, w piśmie z dnia 09 stycz-
nia 2009 roku; 

3)  „BRAX-TON” J.R.Makulik spółka jawna, Jo-
lanta Makulik w piśmie z dnia 29 stycznia 2010 r. 

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVII/382/10

Rady Gminy Nędza
z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy 

Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo 
Górki Śląskie z wyłączeniem wyodrębnionego 

obszaru zgodnie z załącznikiem graficznym

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI 

O FINANSACH PUBLICZNYCH
 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, stosownie do art. 111 ust. 2 punkt 
1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych, finansowane będą z budżetu gminy
Nędza, z zastrzeżeniem punktu 2, 3 i 4. 

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków
podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa 
publiczno – prywatnego. 

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków pocho-
dzących z budżetu Unii Europejskiej, stosownie do 
art. 3 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansach publicznych oraz art. 3 ust. 3 punkt
2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego. 

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowa-
nie ze środków pochodzących z budżetu państwa, 
stosownie do art. 74 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 roku o finansach publicznych.
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UCHWAŁA NR XLVII/383/10 
RADY GMINY NĘDZA

z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza, 
sołectwo Górki Śląskie, w rejonie ulicy Astrów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142 z 2001 r. 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 i art. 20 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717 z późn. zm.)

po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Nędza Rada Gminy 
Nędza uchwala: miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nędza, sołectwo Górki Ślą-
skie, w rejonie ulicy Astrów w następujący sposób:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne 

§ 1. Plan obejmuje obszar na terenie Gminy Nę-
dza, sołectwo Górki Śląskie, w rejonie ulicy Astrów 
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– zgodnie z załącznikiem graficznym.
§ 2. Integralną częścią planu są załączniki do 

niniejszej uchwały: 
1. załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu 

w skali 1 : 1 000; 
2. załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu; 
3. załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 3. Przedmiot planu obejmuje ustalenia zgodnie 
z art. 15 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 4. Treść uchwały zawarta jest w następujących 
rozdziałach: 

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne. 
Rozdział 2 - Przeznaczenie terenów, zasady ich 

zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskaź-
niki kształtowania zabudowy, ograniczenie w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

Rozdział 3 - Zasady ochrony środowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlega-
jących ochronie. 

Rozdział 4 - Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

Rozdział 5 - Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych. 

Rozdział 6 - Szczegółowe zasady i warunki po-
działu oraz scalania i podziału nieruchomości 

Rozdział 7 - Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów. 

Rozdział 8 - Ustalenia dotyczące stawek procen-
towych, na podstawie których ustala się opłatę, 
o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy. 

Rozdział 9 - Ustalenia końcowe. 

§ 5. Na rysunku planu, o którym mowa w § 2 pkt 1, 
obowiązują następujące oznaczenia graficzne:

1. granice obszaru objętego planem, 
2. linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3. nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4. granice strefy ochrony krajobrazu „K”, 
5. granice korytarza ekologicznego. 

§ 6. W wyodrębnionych liniami rozgranicza-
jącymi terenach ustala się następujące rodzaje 
przeznaczenia oraz ich symbole literowe oznaczone 
na rysunku planu: 

a)  MNe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na, 

b)  R/Z - tereny rolnicze, zieleń, 

c)  R/Z.zz - tereny rolnicze, zieleń, w granicach 
obszaru bezpośredniego zagrożenia powodzią, 

d)  ZL - lasy, 
e)  ZL.zz - lasy, w granicach obszaru bezpośred-

niego zagrożenia powodzią, 
f)  WS - wody śródlądowe, 
g)  KDD - drogi dojazdowe 

§ 7. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

a)  planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nędza, sołectwo Górki Śląskie, w rejonie ulicy 
Astrów, którego ustalenia ujęte są w Uchwale, 

b)  przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, 

c)  rysunku planu - należy przez to rozumieć 
rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik 
nr 1do niniejszej uchwały, 

d)  terenie – należy przez to rozumieć nieru-
chomości gruntowe lub ich części, stanowiące 
jednostkę planu o określonym przeznaczeniu, 
wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi, 

e)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Nędza w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nę-
dza, sołectwo Górki Śląskie, w rejonie ulicy Astrów, 

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy 
i zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz ograniczenie w ich użyt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

§ 8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MNe oraz kolejnymi numerami od 01 
do 04 ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 
1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
2)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Dla terenów wymienionych w § 8 ust. 1 ustala 

się: 
1)  rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolnosto-

jąca, bliźniacza, 
2)  powierzchnia zabudowy budynków – max 

30% powierzchni działki, 
3)  obowiązek zachowania co najmniej 50 % 

powierzchni działki jako powierzchni biologicznie 
czynnej, 

4)  minimalna powierzchnia działki z prawem 
zabudowy: 1000 mkw dla zabudowy jednorodzin-
nej, 600 mkw dla zabudowy bliźniaczej, 

5)  minimalna szerokość frontu działki z prawem 
zabudowy: 18 m, 

6)  wysokość budynków: 
a)  mieszkalnych – do 10,0 m, 
b)  wysokość budynków gospodarczych i garaży 

– do 5,0 m, 
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c)  dla istniejących budynków dopuszcza się inną 
wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji dachu, 

7)  geometria dachów: 
a)  dla budynków mieszkalnych dachy kale-

nicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 
nachylenia od 300 do 450 – dotyczy podstawowej 
bryły budynku, 

b)  dla budynków gospodarczych, garaży da-
chy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia od 150 do 450 – dotyczy pod-
stawowej bryły budynku 

c)  dla budynków gospodarczych, garaży da-
chy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe 
o kącie nachylenia od 150 do 450 – dotyczy pod-
stawowej bryły budynku 

8)  nieprzekraczalne linie zabudowy dla bu-
dynków od dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDD – min 4 m licząc od linii rozgra-
niczającej tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem MNe oraz KDD, 

9)  usytuowanie zabudowy jest warunkowane 
zachowaniem minimalnych odległości wynikają-
cych z przepisów odrębnych oraz obowiązujących 
norm w stosunku do sieci, urządzeń i obiektów 
infrastruktury technicznej. 

3.  Obowiązek spełnienia przepisów określonych 
w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu do-
tyczącego przedmiotowej jednostki planu. 

§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem R/Z oraz kolejnymi numerami od 01 do 
02 ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 
1)  tereny rolnicze, zieleń, 
2)  urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe, 
3)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
2.  Dla terenów wymienionych w § 9 pkt. 1 usta-

la się: 
1)  adaptację istniejącego zagospodarowania, 

możliwość przeprowadzania remontów i moder-
nizacji istniejących obiektów. 

2)  zakaz nowej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 1). 
 3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych 
w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu do-
tyczącego przedmiotowej jednostki planu. 

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem R/Z.zz oraz kolejnymi numerami od 01 
do 03 ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 
1)  tereny rolnicze, zieleń, w granicach obszaru 

bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
2)  urządzenia melioracyjne i przeciwpowodziowe, 
3)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Dla terenów wymienionych w § 10 pkt. 1 

ustala się: 
1)  realizacja budowli hydrotechnicznych 

związanych z utrzymaniem wód i ochroną przeciw-
powodziową, 

2)  zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 1). 

3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych 
w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu do-
tyczącego przedmiotowej jednostki planu. 

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZL oraz kolejnymi numerami od 01 do 
08 ustala się: 1.  Przeznaczenie terenu: 

1)  lasy. 
2. Dla terenów wymienionych w § 11 pkt. 1 

ustala się: 
1)  zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 
3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych 

w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu do-
tyczącego przedmiotowej jednostki planu. 

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZL.zz oraz kolejnymi numerami od 01 
do 03 ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 
1)  lasy, w granicach obszaru bezpośredniego 

zagrożenia powodziowego. 
2. Dla terenów wymienionych w § 12 pkt. 1 

ustala się: 
1)  zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 
3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych 

w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu do-
tyczącego przedmiotowej jednostki planu. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem WS 01 ustala się 

1. Przeznaczenie terenu: 
1)  wody śródlądowe płynące. 
2. Dla terenów wymienionych w § 13 pkt. 1 

ustala się: 
1)  zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 
3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych 

w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu do-
tyczącego przedmiotowej jednostki planu. 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDD oraz kolejnymi numerami od 01 
do 04 ustala się: 

1. Przeznaczenie terenu: 
1)  droga dojazdowa, 
2)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Dla terenów wymienionych w § 14 pkt. 1 

ustala się: 
1)  szerokość w liniach rozgraniczających: 10 m, 
2)  parametry techniczne i geometryczne zgod-

ne z obowiązującymi warunkami technicznymi 
projektowania dróg. 

3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych 
w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu do-
tyczącego przedmiotowej jednostki planu. 

Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
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kulturowego oraz granice i sposoby zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegających ochro-
nie. 

§ 15. W zakresie ogólnym ustala się:
1. Dla całego obszaru opracowania ustala się 

zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem: 

1)  zespołów zabudowy mieszkaniowej; 
2)  sieci i urządzeń związanych z infrastrukturą 

techniczną, dróg /w tym terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami KDD/, określonych 
w przepisach odrębnych. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MNe nakaz ograniczenia uciążliwości 
do granic nieruchomości do której inwestor ma tytuł 
prawny, w szczególności inwestora dotyczy zakaz 
przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na są-
siednich nieruchomościach, zgodnie z przepisami 
odrębnymi z tego zakresu oraz innych uciążliwości 
określonych w przepisach odrębnych. 

§ 16. W zakresie ochrony powietrza atmosfe-
rycznego ustala się:

1. Zastosowanie do celów grzewczych i tech-
nologicznych systemów nieuciążliwych dla 
otoczenia. 

2. Obowiązek spełnienia określonych w prze-
pisach odrębnych norm i standardów z zakresu 
emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powie-
trza atmosferycznego. 

§ 17. W zakresie ochrony wód i gruntów ustala 
się:

1. Nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów 
w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo 
- wodne przed zanieczyszczeniem. 

2. Zakaz zanieczyszczania wód podziemnych. 
3. Zakaz odprowadzania nieczyszczonych lub 

niedostatecznie oczyszczonych wód opadowych, 
roztopowych i ścieków do gruntu, wód powierzch-
niowych i rowów. 

4. Odpady użyte do utwardzania i niwelacji tere-
nów nie mogą należeć do określonych w przepisach 
odrębnych kategorii odpadów niebezpiecznych; 
wskazane zagospodarowanie wtórne warstwy 
humusowej. 

§ 18. W zakresie ochrony przed hałasem, wibra-
cjami i promieniowaniem elektromagnetycznym:

1. Zakaz przekraczania dopuszczalnych norm 
hałasu na terenach akustycznie chronionych, sto-
sownie do przepisów odrębnych z zakresu ochrony 
środowiska, tj.: na terenach oznaczonych symbo-
lami MNe jak dla terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

2. Obowiązek spełnienia określonych w przepi-
sach odrębnych wymogów dotyczących ochrony 
przed promieniowaniem jonizującym i polami 
elektromagnetycznymi. 

§ 19. W zakresie gospodarki odpadami:
1. Prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględ-

nieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi. 

2. Dla podmiotów prowadzących działalność go-
spodarczą obowiązek posiadania uregulowanego 
stanu formalno – prawnego w zakresie gospodarki 
odpadami oraz zgodnie z przyjętymi na terenie 
gminy systemem gospodarki odpadami. 

3. Obowiązek wyposażenia terenów zabudo-
wanych w pojemniki na odpady stałe, a terenów 
publicznych w kosze na śmieci oraz zawarcia odpo-
wiednich umów na ich systematyczne usuwanie. 

4. Zakaz składowania wszelkiego rodzaju od-
padów. 

5. Segregacja i magazynowanie wszelkiego 
rodzaju odpadów po spełnieniu wymogów określo-
nych przepisami z zakresu ochrony środowiska 

§ 20. Dla obszarów bezpośredniego zagrożenia 
powodzią obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia 
i dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych 
dotyczących ochrony przed powodzią.. 

§ 21. Ze względu na położenie w parku krajo-
brazowym „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 
Rud Wielkich”, na całym obszarze objętym planem 
obowiązują następujące ustalenia: 

1. Na obszarach leśnych zakazuje się zakładania 
upraw plantacyjnych drzew szybko rosnących. 

2. Zakaz wysypywania, zakopywania, wylewania 
odpadów lub innych nieczystości, innego zanie-
czyszczenia wód i gleby oraz powietrza. 

3. Zakaz prowadzenia prac powodujących nie-
korzystne zmiany stosunków wodnych. 

4. Zakaz hodowli zwierząt metodą bezściółkową 
na skalę przemysłową. 

§ 22. Na obszarach stanowiących korytarz 
ekologiczny o znaczeniu regionalnym zagospoda-
rowanie i użytkowanie terenu powinno umożliwiać 
migrację roślin i zwierząt. 

Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 23. Brak treści 
1. 1.W celu ochrony krajobrazu kulturowego 

ustala się strefę ochrony krajobrazu „K” obej-
mującą tereny otwarte rozciągające się wzdłuż 
rozlewiska rzeki Suminy. 

2. Dla obszaru objętego strefą ochrony krajobra-
zu „K” ustala się ochronę krajobrazu naturalnego 
i kulturowego, w tym zachowanych elementów, 
takich jak: historyczne rozłogi pół uprawnych, sieć 
drożna, zadrzewienia. 

Rozdział 5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
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mów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych. 

§ 24. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji:

1. Utrzymuje się istniejący układ dróg, z 
możliwością przebudowy i modernizacji, przy 
uwzględnieniu ustaleń niniejszej uchwały oraz 
przepisów odrębnych 

2. Wyznacza się drogi dojazdowe zgodnie z roz-
działem 2 niniejszej uchwały. 

3. W granicach poszczególnych terenów dopusz-
cza się wyznaczenie dojazdów, umożliwiających 
dostęp z drogi publicznej do działek budowlanych. 

4. Obsługa komunikacyjna terenów prze-
znaczonych pod zainwestowanie z istniejących 
i projektowanych dróg dojazdowych 

5. Zagospodarowanie dróg, lokalizacja obiek-
tów, sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz pasów zieleni powinna się odbywać zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

6. Lokalizacja tablic informacyjnych, reklam, 
itp. w terenach objętych liniami rozgraniczającymi 
drogi stosownie do przepisów odrębnych. 

§ 25. Zasady zaopatrzenia w wodę:
1. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodo-

ciągowej po jej rozbudowie. 
2. Dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z in-

dywidualnych ujęć pod warunkiem zachowania 
wymaganej jakości wody. 

§ 26. Zasady odprowadzenia ścieków bytowych 
i deszczowych:

1. Odprowadzenie ścieków bytowych do gminnej 
kanalizacji po rozbudowie kanałów sanitarnych. 

2. Dopuszczenie gromadzenia ścieków w szczel-
nych osadnikach bezodpływowych z obowiązkiem 
wywozu do gminnej oczyszczalni ścieków do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej. 

3. Dopuszcza się możliwość odprowadzenia 
ścieków bytowych do indywidualnych oczyszczalni 
ścieków. 

4. Odprowadzenie wód deszczowych: 
a)  do kanalizacji deszczowej, 
b)  w terenach bez sieci kanalizacji deszczowej 

– do wód lub do ziemi, w sposób nie powodujący 
zmiany stanu wody w gruncie. 

§ 27. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
1. Utrzymanie istniejącej sieci energetycznej oraz 

stacji transformatorowych z możliwością rozbudowy, 
przebudowy, modernizacji i wymiany sieci i urządzeń, 
stosownie do szczegółowych rozwiązań technicznych, 
nie kolidujących z innymi ustaleniami planu. 

2. Możliwość budowy nowych sieci energe-
tycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji 
transformatorowych na całym obszarze objętym 
planem. 

3. Zasilanie projektowanych stacji transforma-

torowych z istniejących lub projektowanych linii 
średniego napięcia. 

4. Zasilanie odbiorców z istniejących i pro-
jektowanych stacji transformatorowych liniami 
kablowymi lub napowietrznymi niskiego napięcia 
oraz poprzez przyłącza. 

§ 28. Zasady zaopatrzenia w ciepło:
1. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źró-

deł z uwzględnieniem §16. 

§ 29. Zasady zaopatrzenia w gaz:
1. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej po jej 

rozbudowie. 

Rozdział 6
Szczegółowe zasady i warunki podziału oraz sca-
lania i podziału nieruchomości objętych planem 

§ 30. Procesy scalania i podziałów nieruchomości 
na terenach objętych planem podlegają zasadom 
i warunkom określonym w przepisach odrębnych. 

Rozdział 7
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów 

§ 31. Wszystkie tereny, dla których plan miejscowy 
ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospo-
darowane, urządzone i użytkowane tymczasowo 
w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowa-
nia ich zgodnie z docelowym przeznaczeniem. 

Rozdział 8
Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na 
podstawie których ustala się opłatę, o której mowa 
w art. 36 ust.4 ustawy 

§ 32. Ustala się stawki procentowe służące nali-
czaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości objętych planem w wysokości: 

1. dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MNe w wysokości 30 % (słownie: trzy-
dzieści procent), 

2. dla pozostałych terenów: 0 %. 

Rozdział 9
Ustalenia końcowe 

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Nędza. 

§ 34. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Gminy w Nędzy 

§ 35. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 
mgr Waldemar Wiesner
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XLVII/383/10

Rady Gminy Nędza
z dnia 1 marca 2010 r.

MAPA



Dziennik Urzêdowy
Województwa Œl¹skiego Nr 97 – 6691 –

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XLVII/383/10

Rady Gminy Nędza
z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Nędza, sołectwo Górki Śląskie, 
w rejonie ulicy Astrów

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE 
ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 
zmianami) Rada Gminy Nędza stwierdza - w opar-
ciu o dokumentację z wyłożenia projektu planu do 
publicznego wglądu - brak uwag wymagających 
rozstrzygnięcia łącznie z uchwalaniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLVII/383/10

Rady Gminy Nędza
z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Nędza, sołectwo Górki Śląskie, 
w rejonie ulicy Astrów 

Poz. 1561, 1562

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI 
ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, 
KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 
ZGODNIE Z PRZEPISAMI 

O FINANSACH PUBLICZNYCH 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, stosownie do art. 111 ust. 2 
punkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku 
o finansach publicznych, finansowane będą
z budżetu gminy Nędza, z zastrzeżeniem punktu 
2, 3 i 4. 

2. Dopuszcza się finansowanie ze środków
podmiotów prywatnych, na podstawie partnerstwa 
publiczno – prywatnego. 

3. Dopuszcza się finansowanie ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, sto-
sownie do art. 3 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych oraz
art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 
2003 roku o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. 

4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinan-
sowanie ze środków pochodzących z budżetu 
państwa, stosownie do art. 74 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych.

1562

UCHWAŁA NR LIII/319/2010 
RADY GMINY RAJCZA

z dnia 30 marca 2010 r.

w sprawie przeprowadzenia konsulatacji z mieszkańcami gminy Rajcza 
w sprawie nadania nazw ulic dotychczas nieoznaczonych we wszystkich miejscowościach gminy

Na podstawie art.5a ust.2, art.18 ust.2 pkt 13 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gmin-
nym (t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), 
Rada Gminy Rajcza postanawia:

§ 1. Zarządzić przeprowadzenie konsultacji 
z mieszkańcami gminy Rajcza w sprawie nadania 
nazw ulic dotychczas nieoznaczonych, we wszyst-
kich miejscowościach gminy. 

§ 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach 
są pełnoletni mieszkańcy gminy. 

§ 3. 1. Konsultacje polegać będą na: 
-  informowaniu mieszkańców gminy na róż-

nego rodzaju zebraniach, 
-  badaniu ankietowym mieszkańców, o któ-

rych mowa w § 2. Wzór ankiety stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały. 
2. Ankieta dostępna będzie: 
a)  w Urzędzie Gminy, 
b)  u sołtysów, 
c)  na stronie BIP Urzędu Gminy Rajcza, 
d)  u Radnych Rady Gminy Rajcza. 
3. Wypełnioną ankietę można będzie wrzucić 

do zaplombowanej urny w Sekretariacie Urzędu 
Gminy w Rajczy lub wysłać poczta na adres Urzędu 
Gminy. 

4. Zakończenie konsultacji ustala się na 31 lipca 
2010r. 

5. Opracowanie wyników konsultacji dokona 
osoba wyznaczona przez Wójta Gminy. 

6. Konsultacje mają charakter opiniujący. 

§ 4. Wykonanie uchwały, w tym przedstawienie 
Radzie Gminy wyników konsultacji, powierza się 


