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UCHWAŁA NR VI/35/2011 

 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE 

 

 z dnia 30 marca 2011r. 
  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego 
ciśnienia relacji Polkowice – Żary w granicach administracyjnych gminy Niegosławice  

 
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80,  
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17,  
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  
z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458,  
z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,  
z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675,  
z 2011r. Nr 40, poz. 230), art. 20 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  
Nr 80, poz. 717, z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,  
poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130,  
poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,  
poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,  
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413,  
z 2010r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,  
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), a także  
w związku z uchwałą Nr XXI/112/2008 Rady Gminy 
Niegosławice z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Polkowice-Żary w grani-
cach administracyjnych gminy Niegosławice, po 
stwierdzeniu uchwałą Nr VI/34/2011 z dnia  
30 marca 2011r. zgodności projektu planu z ustale-
niami „Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Niegosławice” 
przyjętego uchwałą Nr XXI/100/2000 Rady Gminy 
Niegosławice z dnia 30 października 2000r. oraz 
zmienionego uchwałą Nr XXIX/149/2009 z dnia  
26 października 2009r, Rada Gminy Niegosławice 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia rela-
cji Polkowice-Żary w granicach administracyjnych 
gminy Niegosławice, zwany dalej planem, obejmuje 
obszar położony w pięciu obrębach gminy Niego-
sławice: Sucha Dolna, Gościszowice, Niegosławice, 
Przecław i Nowa Jabłona. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objęte-
go planem przedstawiają rysunki planu w skali 

1:2000, stanowiące załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały i będące jej integralną częścią. 

3. Załącznikami niniejszej uchwały są: 

1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – za-
łącznik Nr 1 i 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu – załącznik Nr 3; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych – za-
łącznik Nr 4. 

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) budynkach – termin ten należy rozumieć zgod-
nie z definicją zawartą w przepisach prawa bu-
dowlanego; 

2) instalacji gazociągu wysokiego ciśnienia  
– należy przez to rozumieć podziemny gazociąg 
wysokiego ciśnienia 5,5MPa i średnicy DN 300 
wraz infrastrukturą towarzyszącą, stanowiący 
odcinek gazociągu umożliwiającego transport 
gazu z Polkowic do Żar; 

3) kategorii terenu – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie i sposoby zagospodarowania te-
renów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem literowym i określonych w rozdziale II; 

4) istniejącym gazociągu wysokiego ciśnienia  
– należy przez to rozumieć planowany pod-
ziemny gazociąg wysokiego ciśnienia 6,3MPa  
i średnicy DN 250 wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą, stanowiący odcinek gazociągu relacji 
Żukowice-Żary; 

5) terenie, zwanym zamiennie jednostką terenową 
– należy przez to rozumieć fragment obszaru 
planu wyznaczony liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu, o danej kategorii przeznaczenia 
i określonych zasadach zagospodarowania, 
oznaczony odpowiednim symbolem literowym 
lub cyfrowo-literowym, z zastrzeżeniem, że 
termin „teren” został zastosowany także w nie-
co innym znaczeniu: 

a) w wyrażeniu „rzeźba terenu”, które należy 
rozumieć jako ukształtowanie powierzchni 
ziemi, 

b) w wyrażeniach „zagospodarowania terenu” 
lub „urządzenia terenu” zaczerpniętych  
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z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

6) zabudowie – należy przez to rozumieć budynek 
lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten termin, za-
stosowany w wyrażeniach frazeologicznych, 
które zostały zdefiniowane w ustawach lub wy-
danych na ich podstawie rozporządzeniach, za-
chowuje znaczenie nadane mu przez te defini-
cje. 

§ 2. 1. Na rysunku planu występują następujące 
oznaczenia umożliwiające lokalizację obowiązują-
cych ustaleń planu: 

1) granica obszaru objętego planem; szczegółowy 
przebieg tej granicy określa linia rozgraniczają-
ca, o której mowa w pkt 3, przebiegająca 
wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii oznaczającej 
granicę obszaru planu; granica ta określa ob-
szar, na którym obowiązują ustalenia niniejszej 
uchwały; 

2) granica obrębu pełniąca funkcję linii rozgrani-
czającej tereny; 

3) linia rozgraniczająca tereny o różnym przezna-
czeniu i zasadach zagospodarowania; 

4) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu  
„31 – Dolina Szprotawki”; 

5) stanowisko archeologiczne; 

6) istniejąca linia elektroenergetyczna średniego 
napięcia; 

7) istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia; 

8) planowany gazociąg wysokiego ciśnienia; 

9) tereny kategorii o tym samym przeznaczeniu  
i sposobie zagospodarowania oznaczone sym-
bolami literowymi. 

2. Za szczegółowy przebieg granic i zasięgów 
oznaczonych linią należy przyjmować: 

1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, na 
których te granice i linie pokrywają się  
(i są równocześnie równoległe do linii oznaczo-
nych na rysunku planu miejscowego); 

2) osie linii oznaczone na rysunku planu w innych 
przypadkach niż wymienione w pkt 1. 

3. W przypadku granic oznaczonych linią i do-
datkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi jak 
trójkąty lub inne figury geometryczne, przebieg gra-
nicy określa wymieniona linia; zasadę określoną  
w ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Symbole terenów składają się z trzech nastę-
pujących członów: 

1) pierwszy człon tworzą dwie litery, które określa-
ją lokalizację danej jednostki terenowej 
w obrębie geodezyjnym na obszarze planu, 
przy czym: 

a) literami SD – oznaczono tereny znajdujące 
się w obrębie Sucha Dolna, 

b) literami GO – oznaczono tereny znajdujące 
się w obrębie Gościszowie, 

c) literami NI – oznaczono tereny znajdujące się 
w obrębie Niegosławice, 

d) literami PR – oznaczono tereny znajdujące 
się w obrębie Przecław, 

e) literami NJ – oznaczono tereny znajdujące 
się w obrębie Nowa Jabłona; 

2) drugi człon tworzy liczba, będąca numerem po-
rządkowym w ramach obrębu geodezyjnego; 

3) trzeci człon tworzą litery, określające kategorie 
terenów o danym przeznaczeniu i sposobie za-
gospodarowania. 

5. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1, elementy 
rysunku planu miejscowego mają charakter infor-
macyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwały. 

6. Ustalenia niniejszej uchwały nie odnoszą się 
do przeznaczenia i zagospodarowania terenów ka-
tegorii oznaczonej symbolem „G-KK”. 

§ 3. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące zasad ochrony środowiska i przyrody 
wymienione w następnych ustępach. 

2. Na obszarach, na których rzeźba terenu  
i przebieg płynących wód powierzchniowych wska-
zują na występowanie zagrożenia lokalnymi podto-
pieniami lub gwałtownymi spływami powierzch-
niowymi wód, w przyjmowanych rozwiązaniach 
nakazuje się uwzględniać możliwość wystąpienia 
takich zagrożeń. 

3. Nakazuje się zapewnić dostęp do płynących 
wód powierzchniowych dla służb odpowiedzialnych 
za ich eksploatację. 

4. Dopuszcza się zmianę przebiegu płynących 
wód powierzchniowych, a także ich przykrycie lub 
zarurowanie, pod warunkiem, że nie spowoduje to 
niepożądanych zmian w stosunkach gruntowo-
wodnych, a także nie będzie kolidowało z istnieją-
cym zainwestowaniem i planowaną instalacją gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia i jego realizacją; odnosi 
się to także do terenów kategorii oznaczonych sym-
bolem „G-WS”, poprzez dopuszczenie przekraczania 
przez powierzchnie wód otwartych ich linii rozgrani-
czających. 

5. Ewentualne uszkodzenia urządzeń melioracyj-
nych dokonane w trakcie prowadzenia robót budow-
lanych lub innych robót ziemnych muszą być usu-
nięte przed ich zakończeniem. 

6. Uciążliwość dla środowiska istniejących  
i planowanych obiektów różnych funkcji nie może 
powodować obniżenia standardów, wymaganych 
przepisami odrębnymi, dla sąsiadujących obszarów, 
w szczególności mieszkalnych. 

7. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 6, nie do-
tyczy obiektów, dla których – na mocy przepisów  
o ochronie środowiska – można wyznaczyć „obszary 
ograniczonego użytkowania”. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Lubuskiego Nr 62 – 6161 –                                                    Poz. 1211 
 

8. Obszary, które w wyniku budowy instalacji 
gazociągu wysokiego ciśnienia zostałyby zdegrado-
wane, należy poddać rekultywacji. 

§ 4. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajo-
brazu kulturowego wymienione w następnych ustę-
pach. 

2. Obejmuje się strefą konserwatorskiej ochrony 
zabytków archeologicznych cały obszar planu. 

3. W obszarze strefy, o której mowa w ust. 2, 
obowiązuje wymóg uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków wszelkich zamierzeń in-
westycyjnych w zakresie prac ziemnych, co do ko-
nieczności ich prowadzenia pod nadzorem arche-
ologicznym i za pozwoleniem tego organu. Nadzór 
archeologiczny i ratownicze badania archeologiczne 
prowadzone są przez uprawnionego archeologa. 

4. Uzgodnienie, o którym mowa w ust. 3, należy 
uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę,  
a dla robót nie wymagających pozwolenia na bu-
dowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyska-
niem zaświadczenia potwierdzającego akceptację 
przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót budowla-
nych. 

5. W obszarze planu znajdują się następujące 
udokumentowane stanowiska archeologiczne: 

1) w obrębie Nowa Jabłona: st. 3 (AZP 69-17/12); 
zawartość: ślady osadnicze – późne średnio-
wiecze i okres nowożytny; 

2) w obrębie Przecław: 

a) st. 12 (AZP 69-16/5); zawartość: ślad osadnic-
twa (kultura łużycka), osada (późne średnio-
wiecze) i osada (okres nowożytny), 

b) st. 11 (AZP 69-16/7); zawartość: osada (kultu-
ra łużycka). 

6. W zasięgu chronionych stanowisk archeolo-
gicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie,  
w szczególności stanowisk udokumentowanych,  
o których mowa w ust. 5, wszelkie zamierzenia in-
westycyjne wymagają przeprowadzenia ratowni-
czych badań archeologicznych. Przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagają-
cych pozwolenia na budowę – przed realizacją in-
westycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia po-
twierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wy-
konywania robót budowlanych) należy uzyskać po-
zwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych 
na obszarze zabytkowym w trybie prac konserwa-
torskich, które polegają na przeprowadzeniu wy-
przedzających ratowniczych badań archeologicz-
nych metodą wykopaliskową przez uprawnionego 
archeologa. 

7. Na obszarze planu nie występują obiekty, któ-
re można by uznać za dobra kultury współczesnej. 

§ 5. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące szczegółowych zasad i warunków scala-

nia i podziału nieruchomości wymienione  
w następnych ustępach. 

2. Dopuszcza się wydzielanie nowych działek dla 
obiektów komunikacji, gospodarki wodnej oraz in-
frastruktury technicznej, w tym dla instalacji gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia, o powierzchni nie mniej-
szej niż 2m². 

3. Nie ustala się zasad podziału nieruchomości 
na terenach kategorii oznaczonych symbolami  
„G-R” i „G-ZL”. 

4. Dopuszcza się dokonywanie scaleń gruntów 
pod warunkiem, że nie będzie to kolidowało  
z innymi ustaleniami planu. 

§ 6. 1. Na obszarze planu obowiązują ustalenia 
dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej wymienione  
w następnych ustępach. 

2. Dopuszcza się dalsze wykorzystywanie  
i modernizację – z zastrzeżeniem § 9 – istniejących 
sieci infrastruktury technicznej, które nie kolidują  
z planowaną instalacją gazociągu wysokiego ciśnie-
nia, a także ich rozbiórkę. 

3. Dopuszcza się modernizację oraz budowę sta-
cji redukcyjno-pomiarowych na terenach oznaczo-
nych symbolami „NI.2.G-R”„ i „PR.7.G-R”,  
w sposób nie kolidujący z planowaną instalacją ga-
zociągu wysokiego ciśnienia. 

4. Należy uwzględnić ograniczenia w zabudowie 
i zagospodarowaniu wynikające z sąsiedztwa sieci 
infrastruktury technicznej, w tym oznaczonej na ry-
sunku planu linii elektroenergetycznej. 

§ 7. 1. Na obszarze planu obowiązują regulacje  
– wynikające z odrębnych przepisów – dotyczące 
sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, które zostały wymienione 
w następnych ustępach. 

2. W sąsiedztwie istniejącego gazociągu wyso-
kiego ciśnienia o parametrach DN 250 i 6,3MPa, 
obowiązują ograniczenia dla zabudowy i zagospo-
darowania wynikające z odrębnych przepisów. 

3. Na obszarze planu zakazuje się wznoszenia ja-
kichkolwiek budynków nie służących wyłącznie ob-
słudze gazociągu wysokiego ciśnienia. 

4. W zasięgu granicy Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu „31 – Dolina Szprotawki” obowiązują ogra-
niczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu, wyni-
kające z przepisów ustawy o ochronie przyrody  
i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. 

5. W sąsiedztwie krzyżowań z drogami, linią ko-
lejową i urządzeniami infrastruktury technicznej 
obowiązują ograniczenia określone w odrębnych 
przepisach. 

§ 8. Na obszarze planu obowiązuje 30% stawka 
procentowa stanowiąca podstawę do określania 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
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Rozdział 2 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE, W TYM DOTYCZĄCE 
PRZEZNACZENIA TERENÓW 

§ 9. 1. Obszar planu przeznacza się dla pasa nie-
zbędnego dla realizacji instalacji gazociągu wyso-
kiego ciśnienia; jest to tymczasowy sposób zago-
spodarowania, użytkowania i urządzenia terenu. 

2. Do czasu oddania do użytku instalacji gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia – kończącego okres tym-
czasowego sposobu zagospodarowania, użytkowa-
nia i urządzenia terenu – na terenach, o których 
mowa w ust. 1, zakazuje się: 

1) lokalizacji nowych obiektów budowlanych,  
z zastrzeżeniem, że dopuszcza się przeprowa-
dzenie dróg i sieci infrastruktury technicznej  
w sposób, który umożliwi realizację instalacji 
gazociągu wysokiego ciśnienia; 

2) wykonywania wykopów i innych prac ziem-
nych, które uniemożliwiłyby realizację instalacji 
gazociągu wysokiego ciśnienia; 

3) zalesiania i zadrzewiania. 

3. Po oddaniu do użytku instalacji gazociągu wy-
sokiego ciśnienia na terenach, o których mowa  
w ust. 1, w strefie bezpieczeństwa o szerokości 6m 
(po 3m od osi gazociągu wysokiego ciśnienia), do-
puszcza się tylko takie zmiany w zagospodarowaniu, 
które uwzględniają ograniczenia określone w od-
rębnych przepisach, w tym wydanych na podstawie 
prawa budowlanego: 

1) w odniesieniu do instalacji gazociągu wysokie-
go ciśnienia; 

2) w odniesieniu o istniejącego gazociągu wyso-
kiego ciśnienia o parametrach DN 250 i 6,3MPa, 
którego odległości podstawowe będą pokrywać 
się z ww. strefą kontrolowaną. 

4. Po oddaniu do użytku instalacji gazociągu wy-
sokiego ciśnienia, poza zasięgiem strefy kontrolo-
wanej, o której mowa w ust. 3: 

1) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 
„G-R” zakazuje się lokalizacji nowych obiektów 
budowlanych; nie dotyczy to urządzeń infra-
struktury technicznej nie wymagających zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i dróg do ob-
sługi gruntów rolnych oraz stacji redukcyjno-
pomiarowych na terenach oznaczonych symbo-
lami „NI.2.G-R”„ i „PR.7.G-R” w zasięgu obsza-
ru, dla którego uzyskano zgodę na zmianę prze-
znaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze; 

2) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 
„G-ZL” zakazuje się przybliżania krawędzi lasu 
do istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia 
o parametrach DN 250 i 6,3MPa; 

3) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 
„G-WS” zakazuje się lokalizacji nowych obiek-
tów budowlanych; nie dotyczy to budowli hy-
drotechnicznych i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej; 

4) na terenach kategorii oznaczonej symbolami: 
„G-KDZ”, „G-KDL” i „G-KDD”, dopuszcza się 
realizację dróg odpowiednich klas; 

5) zakazuje się sadzenia drzew i krzewów w odle-
głości mniejszej niż 3m od istniejącego gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia o parametrach DN 
250 i 6,3MPa oraz w sąsiedztwie innych urzą-
dzeń podziemnych w miejscach i w sposób 
prowadzący do uszkodzenia tych urządzeń lub 
w sposób ograniczający do nich dostęp; doty-
czy to także części obszaru strefy bezpieczeń-
stwa, w której przepisy dopuszczają sadzenie 
drzew; 

6) dopuszcza się realizację nowych urządzeń in-
frastruktury technicznej, które nie będą zagra-
żać instalacji gazociągu wysokiego ciśnienia 
oraz istniejącemu gazociągowi wysokiego ci-
śnienia; 

7) dopuszcza się zachowanie istniejących i two-
rzenie nowych koryt dla płynących wód po-
wierzchniowych. 

§ 10. Uwzględniając ograniczenia zawarte w § 9, 
ustala się przeznaczenie terenów kategorii oznaczo-
nych następującymi symbolami: 

1) „G-R” – dla instalacji gazociągu wysokiego ci-
śnienia oraz dla użytkowania rolniczego; 

2) „G-ZL” – dla instalacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz dla lasów; 

3) „G-ZLZ” – dla instalacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz dla zalesień; 

4) „G-WS” – dla instalacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz dla wód powierzchniowych  
– cieków podstawowych; 

5) „G-KDZ” – dla instalacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz dla dróg publicznych klasy zbior-
czej; 

6) „G-KDL” – dla instalacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz dla dróg publicznych klasy lokal-
nej; 

7) „G-KDD” – dla instalacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia oraz dla dróg publicznych klasy do-
jazdowej; 

§ 11. 1. Tereny kategorii oznaczonej symbolem 
„G-KK” są kolejowymi terenami zamkniętymi, któ-
rych granicami są linie rozgraniczające oznaczonych 
tymi symbolami terenów. 
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2. Tereny, o których mowa w ust. 1, występują  
w następujących obrębach geodezyjnych: 

1) Niegosławice – oznaczony symbolem „NI”,  
w którym oznaczono go numerem porządko-
wym 1; 

2) Nowa Jabłona – oznaczony symbolem „NJ”,  
w którym oznaczono go numerem porządko-
wym 11. 

Rozdział 3 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Niegosławice. 

§ 13. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego.  
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Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr VI/35/2011 

Rady Gminy Niegosławice 

z dnia 30 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały Nr VI/35/2011 

Rady Gminy Niegosławice 

z dnia 30 marca 2011r. 
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Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr VI/35/2011 

Rady Gminy Niegosławice 
z dnia 30 marca 2011r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEK-
TU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA GAZOCIĄGU WYSOKIEGO 
CIŚNIENIA RELACJI POLKOWICE-ŻARY W GRANI-
CACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY NIEGOSŁA-

WICE 

W nawiązaniu do wymogu wynikającego z art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Niegosła-
wice, odstępuje od rozstrzygania o sposobie rozpa-
trzenia nieuwzględnionych przez Wójta uwag, gdyż 
nie została złożona żadna uwaga do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu 
wysokiego ciśnienia relacji Polkowice-Żary w grani-
cach administracyjnych gminy Niegosławice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4 

do uchwały Nr VI/35/2011 

Rady Gminy Niegosławice 
z dnia 30 marca 2011r. 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSO-
WANIA ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NA-
LEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ 

ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE  
Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.  
z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy 
Niegosławice rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Polko-
wice – Żary – będący podstawowym przedmiotem 
ustaleń planu – będzie realizowany przez zaintere-
sowanego inwestora. 

§ 2. Inwestycja wymieniona w § 1 nie należy do 
zadań własnych Gminy Niegosławice i nie przewidu-
je się finansowania tej inwestycji z budżetu Gminy 
Niegosławice. 
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UCHWAŁA NR V/38/2011 

 RADY MIEJSKIEJ W SZLICHTYNGOWEJ 

 

 z dnia 14 kwietnia 2011r. 
  

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Szlichtyngowa 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia  
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 8 ust. 1a 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicz-
nych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zm.)  
Rada Miejska w Szlichtyngowej uchwala co nastę-
puje:  

§ 1. Na wniosek właścicieli działek gruntu  
Nr 178/1 i 179/10 nadaje się nazwę ulicy dla drogi 
wewnętrznej zlokalizowanej w obrębie miasta 
Szlichtyngowa: - drodze położonej na działkach  
Nr 178/1 i 179/10 nadaje się nazwę „ulica Nowopol-
na”. 

§ 2. Szczegółowe położenie ulicy wymienionej  
w § 1 określają załączniki graficzne Nr 1 i Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy w Szlichtyngowej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady 
Jan Bartkowiak 

 

 
 
 
 
 
 


