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UCHWAŁA NR XXXVIII/225/10 
 RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY 

 z dnia 29 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
części terenu wsi Podlesie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
w zwiņzku z uchwałņ nr XXVII/157/09 Rady Gminy 
Niemcza z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie przy-
stņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego czňŌci terenu 
wsi Podlesie oraz po stwierdzeniu zgodnoŌci ze 
„Zmianņ studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Niemcza” 
uchwalonņ przez Radň Miejskņ w Niemczy uchwa-
łņ nr XXV/163/01 z dnia 29 czerwca 2001 r., Rada 
Gminy Niemcza uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1.  Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu działki nr 43 
we wsi Podlesie, zwany dalej planem, który obej-
muje obszar przedstawiony na rysunku planu 
w skali 1:1000, stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
uchwały.  

2.  Ze wzglňdu na brak wystňpowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
okreŌlonych w pkt od 1 do 8, w planie nie okreŌla 
siň:  
1)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem siň mas ziemnych;  

2)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów;  

3)  granic obszarów wymagajņcych przeprowadze-
nia scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci;  

4)  granic obszarów rehabilitacji istniejņcej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej;  

5)  granic obszarów wymagajņcych przekształceŊ 
lub rekultywacji;  

6)  granic terenów pod budowň obiektów handlo-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;  

7)  granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służņcych organizacji imprez ma-
sowych;  

8)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczeŊ dotyczņcych prowa-
dzenia na ich terenie działalnoŌci gospodarczej, 
okreŌlonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. 

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady.  

§ 2. OkreŌlenia stosowane w uchwale ozna-
czajņ: 1.  Infrastruktura techniczna – należy przez to 
rozumień:  
1)  sieci elektroenergetyczne niskiego i Ōredniego 

napiňcia, stacje transformatorowe słupowe lub 
kontenerowe, urzņdzenia pomiarowe, wraz 
z niezbňdnymi urzņdzeniami towarzyszņcymi,  

2)  sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
Ōcieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbňdnymi urzņ-
dzeniami towarzyszņcymi,  

3)  sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcjņ retencyjnņ, wraz z niezbňd-
nymi urzņdzeniami towarzyszņcymi,  

4)  sieci gazowe niskiego i Ōredniego ciŌnienia, 
wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi,  

5)  sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz 
z niezbňdnymi urzņdzeniami towarzyszņcymi, 
z wyłņczeniem masztów telefonii komórkowej;  

2.  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 
ograniczajņca obszar, na którym dopuszcza siň 
wznoszenie budynków oraz okreŌlonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli nadziemnych, nie-
bňdņcymi liniami przesyłowymi, sieciami uzbroje-
nia terenu oraz zwiņzanymi z nimi urzņdzeniami; 
nastňpujņce czňŌci budynków nie mogņ pomniej-
szań odległoŌci liczonej od linii rozgraniczajņcej do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy:  
1)  schody zewnňtrzne, wejŌcia do budynków, po-

chylnie i rampy dla osób niepełnosprawnych 
o wiňcej niż 1,30 m,  

2)  balkony, galerie, tarasy i wykusze o wiňcej niż 
1,0 m,  

3)  okapy i gzymsy o wiňcej niż 0,8 m,  
4)  łņczna powierzchnia wysuniňtych wzglňdem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, ga-
lerii i wejŌń do budynków liczona w ich widoku 
od strony linii zabudowy nie może przekraczań 
40% powierzchni elewacji,  

5)  nieprzekraczalna linia zabudowy obowiņzuje 
nowe budynki oraz rozbudowy czňŌci budyn-
ków istniejņcych;  

3.  powierzchnia zabudowy – należy przez to 
rozumień powierzchniň pod budynkami, liczonņ po 
zewnňtrznym ich obrysie;  

4.  przeznaczenie podstawowe terenu – należy 
przez to rozumień przeznaczenie oraz sposób za-
gospodarowania terenu;  

5. 1) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – na-
leży przez to rozumień przeznaczenie oraz sposób 
zagospodarowania terenu, mogņce byń traktowa-
ne jako towarzyszņce zapisanemu w planie prze-
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znaczeniu podstawowemu i nie mogņce wystňpo-
wań jako samodzielna funkcja w granicach działki 
budowlanej, przy czym powierzchnia zabudowy 
budynków zwiņzanych z uzupełniajņcym przezna-
czeniem terenu nie może przekraczań powierzchni 
zabudowy budynków zwiņzanych z podstawowym 
przeznaczeniem terenu;  

6.  teren – należy przez to rozumień obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jņcymi, oznaczony symbolem − zgodnie z oznacze-
niami graficznymi okreŌlonymi w legendzie.  

§ 3. 1.  Integralnņ czňŌciņ uchwały jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

2.  Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu:  
1)  granica obszaru objňtego planem;  
2)  linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia,  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4)  symbole okreŌlajņce przeznaczenie podstawo-

we terenu,  
3.  Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ 

znaczenie informacyjne, sugerujņce okreŌlone 
rozwiņzania przestrzenne.  

4.  Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łņcznik nr 2 do uchwały.  

5.  Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należņ do zadaŊ własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi 
załņcznik nr 3 do uchwały.  

§ 4. Ustala siň nastňpujņcņ kategoriň przezna-
czenia terenu: zabudowa zagrodowa − tereny prze-
znaczone pod lokalizacjň budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z towarzyszņcymi budyn-
kami gospodarczymi służņcymi produkcji rolnej, 
garażami, niezbňdnymi urzņdzeniami budowlany-
mi, komunikacjņ wewnňtrznņ oraz obiektami małej 
architektury.  

Rozdział 2 
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 5. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala siň:  

1.  zakazuje siň realizacji inwestycji oraz pro-
wadzenia działalnoŌci, której oddziaływanie może 
przekroczyń granice nieruchomoŌci;  

2.  ogrzewanie budynków należy zapewniń w 
sposób nie powodujņcy ponadnormatywnej emisji 
gazów lub pyłów do atmosfery;  

3.  zakazuje siň odprowadzania nieoczyszczo-
nych Ōcieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych;  

4.  odprowadzenie wód powierzchniowych do 
istniejņcych rowów melioracyjnych, należy projek-
towań w sposób wykluczajņcy możliwoŌń podto-
pienia lub zalania sņsiednich obszarów leŌnych;  

5.  przed podjňciem działalnoŌci inwestycyj-
nej, na terenach wyznaczonych w planie, ustala siň 
obowiņzek zdjňcia warstwy próchniczej z czňŌci 

terenów przeznaczonych pod obiekty budowlane 
oraz powierzchnie utwardzone, a nastňpnie odpo-
wiednie jej zagospodarowanie;  

6.  stosownie do przepisów odrňbnych zwiņ-
zanych z dopuszczalnymi poziomami hałasu 
w Ōrodowisku, tereny oznaczone symbolem: RM - 
zalicza siň do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, ustala siň:  

1.  wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņza-
ne z pracami ziemnymi, należy zgłosiń do Dolno-
Ōlņskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, co do koniecznoŌci prowadzenia ich za po-
zwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków,  

2.  powyższe pozwolenie konserwatorskie na-
leży uzyskań przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowň, a dla robót niewymagajņcych pozwolenia 
na budowň – przed realizacjņ inwestycji.  

§ 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy infrastruktury technicznej, ustala siň: 
1.  dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury tech-
nicznej na obszarze objňtym planem;  

2.  sień wodociņgowa:  
1)  zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci wodo-

ciņgowej z uwzglňdnieniem warunków dostňp-
noŌci do wody dla celów przeciwpożarowych,  

2)  szczegółowe warunki wykonania przyłņczy wo-
dociņgowych należy uzgadniań z zarzņdcņ sieci 
wodociņgowej,  

3)  dopuszcza siň budowy własnych ujňń wodociņ-
gowych zlokalizowanych na terenach inwesto-
ra;  

3.  kanalizacja: dopuszcza siň gromadzenie 
Ōcieków bytowych w szczelnych zbiornikach bez-
odpływowych,  

4.  energia elektryczna − zaopatrzenie w ener-
giň elektrycznņ na warunkach okreŌlonych przez 
zarzņdcň sieci;  

5.  w zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów obowiņzujņ zasady okreŌlone w odrňbnych 
przepisach; należy lokalizowanie pojemników do 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;  

6.  przed przystņpieniem do prac w obrňbie 
sieci urzņdzeŊ melioracji szczegółowych, należy 
sporzņdziń dokumentacjň technicznņ, zawierajņcņ 
sposób jej odbudowy;  

7.  ustala siň obowiņzek uzgodnienia prac ko-
lidujņcych z urzņdzeniami melioracyjnymi z ich 
zarzņdcņ;  

8.  dostawa gazu z istniejņcej rozdzielczej sieci 
gazowej znajdujņcej siň poza terenem opracowa-
nia poprzez jej rozbudowň na tereny planowanej 
zabudowy, na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdcň sieci;  

9.  dopuszcza siň realizacjň lokalnych źródeł 
ciepła na paliwo gazowe lub płynne oraz wykorzy-
stanie energii elektrycznej do celów grzewczych;  

10.  obowiņzuje stosowanie urzņdzeŊ grzew-
czych o wysokiej sprawnoŌci i niskim stopniu emi-
sji zanieczyszczeŊ;  

11.  ustala siň zakaz siň lokalizacji masztów ra-
diowych oraz telefonii bezprzewodowej.  
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§ 8. OkreŌla siň wysokoŌń stawki procentowej, 
na podstawie której ustala siň opłatň, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem RM na 1%.  

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenu  

§ 9. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem RM ustala siň nastňpujņce prze-
znaczenie:  
1)  podstawowe − zabudowa zagrodowa;  
2)  uzupełniajņce − zabudowa gospodarcza w tym 

garaże i obiekty usługowe zwiņzane z funkcja 
podstawowa.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce 
ukształtowania zabudowy:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległoŌci 4 m od linii rozgraniczajņcej 
z drogņ oznaczona numerem geodezyjnym 67;  

2)  nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu z ciekiem wodnym oznaczonym nume-
rem geodezyjnym nr 19;  

3)  budynek mieszkalny dopuszcza siň wyłņcznie 
jako wolnostojņcy;  

4)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych oraz może przekraczań dwóch;  

5)  wysokoŌń budynków mieszkalnych mierzona od 
poziomu terenu do linii okapów dachu, nie mo-
że przekraczań 5 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu, nie może 
przekraczań 12 m;  

6)  dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne, 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówkņ 
ceramicznņ, cementowņ lub materiałem da-
chówkopodobnym;  

7)  budynki gospodarcze i garaże wolnostojņce, 
mogņ byń wyłņcznie jednokondygnacyjne 
o kņcie połaci dachowych od 12o, kryte materia-
łem dachówkopodobnym;  

8)  wysokoŌń budynków gospodarczych i garaży 
wolnostojņcych, mierzona od poziomu terenu 
do najwyższego punktu dachu, nie może prze-
kraczań 12 m;  

9)  ustala siň zakaz realizacji ogrodzeŊ wykonanych 
z prefabrykatów betonowych i żelbetowych,  
z wyłņczeniem słupków oraz podmurówki o wy-
sokoŌci nie wiňkszej niż 60 cm;  

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce zago-
spodarowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyń 20%;  
2)  co najmniej 70% powierzchni działki należy 

urzņdziń jako powierzchniň terenu biologicznie 
czynnego;  

4.  Obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņ-
ce systemu komunikacyjnego: obsługa komunika-
cyjna terenu RM – z drogi oznaczonej numerem 
geodezyjnym 67.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe.  

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.  

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Jerzy Prokop 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/ 
/225/10 Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 82 – 8843 – Poz. 1252,1253 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/ 
/225/10 Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czňŌci terenu wsi Podlesie 

 
Ze wzglňdu na brak nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do 

publicznego wglņdu Rada Miejska w Niemczy nie dokonuje rozstrzygniňń wynikajņcych z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z późniejszymi zmianami). 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/ 
/225/10 Rady Miejskiej w Niemczy  
z dnia 29 stycznia 2010 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIŇCIE   W  SPRAWIE   SPOSOBU  REALIZACJI  ZAPISANYCH  W   MIEJSCOWYM   PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  CZŇŋCI TERENU WSI PODLESIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY  TECHNICZNEJ, KTÓRE  NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH 

FINANSOWANIA 
 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treŌci uchwały nie przewiduje siň finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej należņcych do zadaŊ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR 283/XXXIX/10 
 RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA 

 z dnia 14 kwietnia 2010 r. 

w  sprawie  zmiany  uchwały  Rady  Miejskiej  Węglińca  nr  258/XXXV/09  z  dnia  26  listopada  2009 r. 
w  sprawie  trybu  udzielania  i  rozliczania  dotacji  dla  niepublicznych   przedszkoli  oraz  innych form 
wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec przez osoby fizyczne 

lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.) w zwiņzku z art. 90 ust. 1, 2b, 2d, 
ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 1991 r. o systemie oŌwia-
ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 
Rada Miejska WňgliŊca uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej WňgliŊca  
nr 258/XXXV/09 z dnia 26 listopada 2009 r. 
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych przedszkoli oraz innych form wy-
chowania przedszkolnego prowadzonych na tere-
nie Gminy i Miasta Wňgliniec przez osoby fizyczne 

lub osoby prawne inne niż jednostka samorzņdu 
terytorialnego wprowadza siň nastňpujņce zmiany: 

1.  § 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „nazwy  
i numeru rachunku bankowego szkoły lub placów-
ki na który bňdņ przekazywane Ōrodki należnej 
dotacji,  

2.  § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. dotacja 
przekazywana bňdzie na rachunek bankowy szkoły 
lub placówki, wskazany przez wnioskodawcň we 
wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa  
w § 3 uchwały,  

3.  § 5 ust. 4 wykreŌla siň,  
4.  § 7 pkt otrzymuje brzmienie: „Traci moc 

uchwała 162/XXXVII/2004 Rady Miejskiej w Wň-


