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UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY NIEBORÓW 

  
 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nieborów,  

fragment obszaru wsi Bełchów 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 
1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 
141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
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 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w na-
wiązaniu do uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Nie-
borów z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Nieborów, frag-
ment obszaru wsi Bełchów, Rada Gminy Niebo-
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rów uchwala, co nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia w za-

kresie nie uwzglĉdnionych uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów, 
uwagi nie wpłynĉły. 

§ 2. Stwierdza siĉ, Ŋe treņć projektu miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Nieborów, fragment obszaru wsi Bełchów nie na-
rusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Nieborów. 

§ 3. 1. Ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Nieborów, fra-
gment obszaru wsi Bełchów, zawarte są w treņci ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku, bĉdącym integral-
ną czĉņcią miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiącym załącznik Nr 1 do uch-
wały. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jĉtego miejscowym planem, jest okreņlony na rysun-
ku miejscowego planu. 

3. Obowiązujący zakres rysunku miejscowe-
go planu, obejmuje: 
1) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i symbo-

lem przeznaczenia terenu; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznacze-

niu lub róŊnych zasadach zagospodarowania te-
renu; 

3) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznacze-
niu lub róŊnych zasadach zagospodarowania te-
renu, które są granicą obszaru objĉtego planem 
miejscowym; 

4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊ-
nych zasadach zagospodarowania terenu;  

5) linia zabudowy – nieprzekraczalna; 
6) nieprzekraczalna linia realizacji ogrodzeń; 
7) zwymiarowanie linii zabudowy - w metrach. 

4. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego, ustala siĉ stawkĉ procentową słuŊą-
cą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci, w wysokoņci 30%. 

§ 4. 1. Pojĉcia i okreņlenia uŊyte w planie 
miejscowym, a nie zdefiniowane w niniejszym para-
grafie, naleŊy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązu-
jącymi przepisami prawa obowiązującego, wg stanu 
na dzień podjĉcia niniejszej uchwały. 

2. JeŊeli pojĉcia i okreņlenia uŊyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, posiadają 
róŊne definicje w ogólnie obowiązujących przepi-
sach prawa, naleŊy stosować ich znaczenie wg prze-
pisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym. 

3. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o: 
1) „obszarze planu” - naleŊy przez to rozumieć nie-

ruchomoņci lub ich czĉņci połoŊone w granicach 
niniejszego planu; 

2) „granicach obszaru objĉtego rysunkiem planu” - 
naleŊy przez to rozumieć te zewnĉtrzne linie roz-
graniczające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania, przy któ-
rych wykreņlono symbol granicy obszaru objĉte-
go rysunkiem planu, okreņlony w legendzie ry-
sunku planu; 

3) „przeznaczeniu” - naleŊy przez to rozumieć okre-
ņlone dla poszczególnych terenów (oznaczonych 
w tekņcie miejscowego planu oraz na rysunku 
miejscowego planu symbolami cyfrowymi), ze-
społy uprawnień i zobowiązań do podejmowania 
działań w przestrzeni, słuŊących realizacji okreņlo-
nych celów, wyodrĉbnione wg zasad i sposobów 
korzystania z nieruchomoņci, oznaczone w tekņcie 
miejscowego planu i na rysunku miejscowego 
planu symbolem literowym; 

4) „dopuszczeniu” - naleŊy przez to rozumieć upra-
wnienia do realizacji obiektów budowlanych lub 
form zagospodarowania wskazanych w zasadach 
i warunkach zagospodarowania terenu, które wy-
kraczają poza ustalone w definicji przeznaczenia 
terenu okreņlonej w pkt 4 niniejszego paragrafu; 

5) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - naleŊy przez 
to rozumieć liniĉ, w której moŊe być umieszczona 
ņciana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, których wysuniĉcie poza ņcia-
nĉ budynku nie przekracza odległoņci 1,3 m; 

6) „nieprzekraczalnej linii realizacji ogrodzeń” – 
naleŊy przez to rozumieć liniĉ, w której mogą być 
umieszczone ogrodzenia lub ich fragmenty bez 
jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej 
drogi; 

7) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - naleŊy przez to rozumieć wskaňnik urbani-
styczny (liczbĉ niemianowaną) ustalony planem 
dla działki budowlanej, uzyskany z podzielenia 
sumy powierzchni gruntu rodzimego pokrytego 
roņlinnoņcią oraz wodami powierzchniowymi na 
działce budowlanej, a takŊe 50% sumy powierz-
chni tarasów i stropodachów o powierzchni nie 
mniejszej niŊ 10 m2, urządzonych jako stałe traw-
niki lub kwietniki na podłoŊu zapewniającym im 
naturalną wegetacjĉ, do powierzchni działki bu-
dowlanej; 

8) „wnĉtrzu działki budowlanej” - naleŊy przez to 
rozumieć tą czĉņć nieruchomoņci (działki budow-
lanej), która jest połoŊona w odległoņci wiĉkszej 
niŊ 12 m od okreņlonej miejscowym planem linii 
zabudowy po stronie przeciwnej do przylegającej 
ulicy (drogi); 
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9) „wysokoņci budynków” okreņlonej w metrach - 

naleŊy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wejņciu do 
budynku lub jego czĉņci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyŊej połoŊonego 
punktu przekrycia; 

10) „przepisach szczególnych lub odrĉbnych” - nale-
Ŋy przez to rozumieć zawarte w ustawach i rozpo-
rządzeniach przepisy oraz ograniczenia w zabu-
dowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z 
uchwał właņciwych organów. 

3. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o 
przeznaczeniu: 
1) „tereny obiektów produkcyjnych, składów i ma-

gazynów”, oznaczonym symbolem „P”, naleŊy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
zachowania istniejących oraz realizowania projek-
towanych budynków o funkcji produkcyjnej (z 
wyłączeniem produkcji zwierzĉcej i roņlinnej), 
usług produkcyjnych oraz składów i magazynów 
z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania budynkami 
o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, 
garaŊami oraz terenami zieleni, dojņciami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi i obiektami infra-
struktury technicznej; 

2) „lasy”, oznaczonym symbolem „ZL”, naleŊy przez 
to rozumieć przeznaczenie ograniczone do gos-
podarowania leņnego na gruntach leņnych, obej-
mujących: lasy, z liniami podziału przestrzenne-
go lasu i urządzeniami melioracji wodnej oraz 
drogi leņne, parkingi leņne i leņne obiekty rekre-
acyjne; 

3) „tereny dróg publicznych - droga lokalna”, ozna-
czonym symbolem „KDL”, naleŊy przez to rozu-
mieć przeznaczenie ograniczone do zachowania 
istniejących oraz realizacji projektowanej drogi o 
klasie lokalna, o pasie drogowym okreņlonym li-
niami rozgraniczającymi. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego na obszarze zmiany  

planu miejscowego 
 
§ 5. Na obszarze objĉtym planem miejsco-

wym, ustala siĉ zasady zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu: 
1) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznacze-

niu lub zasadach zagospodarowania, naleŊy iden-
tyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w prze-
pisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w przy-
padku braku takich ustaleń w oparciu o: 

 a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne ma-
py) lub linie zwymiarowane na rysunku planu, 
w stosunku do trwałych naniesień (wynikają-
cych z treņci mapy), 

 b) trwałe naniesienia lub granice własnoņci - jako 
linie (punkty) pokrywające siĉ z tymi elemen-
tami rysunku planu; 

2) w sytuacji wyczerpania warunków okreņlonych 
pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające 
tereny o róŊnym przeznaczeniu lub zasadach za-
gospodarowania, naleŊy identyfikować w oparciu 
o miary graficzne z rysunku planu; 

3) linie zabudowy - okreņlono na rysunku planu 
zwymiarowaniem; 

4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu te-
renu) nie okreņlono linii zabudowy, naleŊy przez 
to rozumieć, Ŋe linia ta pokrywa siĉ z linią rozgra-
niczającą tereny o róŊnym przeznaczeniu lub za-
sadach zagospodarowania przy zachowaniu prze-
pisów szczególnych, z tym Ŋe linia ta jest linią za-
budowy nieprzekraczalną; 

5) w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą drogi obowiązuje zakaz realizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych, chyba Ŋe 
ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 3 niniej-
szej uchwały stanowią inaczej; 

6) w terenach, na których przeznaczenie umoŊliwia 
realizacjĉ budynków, dopuszczalne jest sytuowa-
nie budynków bezpoņrednio przy granicy sąsied-
niej działki budowlanej lub w odległoņci 1,5 m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną, przy za-
chowaniu przepisów dotyczących dostĉpu do po-
mieszczeń naturalnego oņwietlenia, zapewnienia 
w pomieszczeniach czasu nasłonecznienia, zacho-
wania bezpieczeństwa poŊarowego oraz przy za-
chowaniu pozostałych ustaleń planu; 

7) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń: 
 a) o wysokoņci powyŊej 1,7 m, 
 b) z prefabrykatów betonowych, 
 c) o wypełnieniu powierzchni powyŊej 70%; 
8) na elewacjach budynków, od strony ulic, dopusz-

cza siĉ realizacjĉ noņników reklam: 
 a) płaskich przylegających do ņciany, 
 b) o powierzchni nie przekraczającej 20% powierz-

chni całkowitej ņciany budynku. 
§ 6. Na obszarze objĉtym miejscowym pla-

nem, ustala siĉ nastĉpujące zasady ochrony ņrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu: 
1) ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprzedzają-

cej realizacji elementów infrastruktury techniczne, 
zapewniającej ochronĉ wód przed zanieczyszcze-
niem w stosunku do realizacji obiektów i urzą-
dzeń ustalonych zmianą planu funkcji zabudowy 
oraz sposobów zagospodarowania terenu; 

2) w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną ustala 
siĉ preferencje dla niewĉglowych czynników, w 
tym: kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, 
gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej; 

3) w terenach przeznaczonych pod zabudowĉ obo-
wiązuje zachowanie jakoņci ņrodowiska na grani-
cy działki budowlanej, do której inwestor posiada 
tytuł prawny, odpowiednich dla przeznaczenia lub 
uŊytkowania terenu okreņlonego dla działek są-
siednich; 

4) w terenach okreņlonych rysunkiem planu obo-
wiązuje zakaz realizacji instalacji zakładu o zwiĉk-
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szonym ryzyku lub o duŊym ryzyku wystąpienia 
stanu powaŊnej awarii, w rozumieniu przepisów 
szczególnych. 

§ 7. Na obszarze objĉtym miejscowym pla-
nem, nie ustala siĉ zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

§ 8. Na obszarze objĉtym miejscowym pla-
nem, nie ustala siĉ warunków i wymagań wynikają-
cych z potrzeb kształtowania obszarów przestrzeni 
publicznej. 

§ 9. Na obszarze objĉtym miejscowym pla-
nem, ustala siĉ nastĉpujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej: 
1) podstawowy program wyposaŊenia terenów prze-

znaczonych pod zabudowĉ, obejmuje sieci i urzą-
dzenia: elektroenergetyczne, gazowe, zaopatrze-
nia w wodĉ, odprowadzenia i oczyszczania ņcie-
ków sanitarnych, odprowadzenia wód opado-
wych i telekomunikacyjne; 

2) dopuszczalne jest wyposaŊanie terenów w sieci 
infrastruktury technicznej innych mediów oraz in-
ne urządzenia infrastruktury technicznej (z wyklu-
czeniem turbin wiatrowych), pod warunkiem za-
chowania pozostałych ustaleń miejscowego pla-
nu oraz interesów osób trzecich; 

3) dopuszcza siĉ realizacjĉ sieci infrastruktury tech-
nicznej (podziemnej i nadziemnej) w terenach za-
budowy produkcyjnej przy zachowaniu pozosta-
łych ustaleń miejscowego planu; 

4) zaopatrzenie w wodĉ z lokalnych ujĉć przy zacho-
waniu przepisów szczególnych; 

5) odprowadzenie ņcieków bytowych i produkcyj-
nych do ziemi po oczyszczeniu na oczyszczalni za-
kładowej, przy zachowaniu przepisów szczegól-
nych; 

6) dopuszcza siĉ gromadzenie ņcieków bytowych i 
produkcyjnych w szczelnych zbiornikach na nie-
czystoņci ciekłe z wywozem na zlewniĉ oczysz-
czalni ņcieków, przy zachowaniu przepisów szcze-
gólnych; 

7) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do ziemi, przy zachowaniu przepisów szczegól-
nych; 

8) w obrĉbie terenów przeznaczonych do zabudowy 
dopuszcza siĉ realizacjĉ abonenckiej stacji trans-
formatorowych według zapotrzebowania, przy 
zachowaniu pozostałych ustaleń miejscowego 
planu; 

9) istniejące sieci elektroenergetyczne 15 kV do za-
chowania, z dopuszczeniem przebudowy na sieć 
kablową ze zmiana trasy w obrĉbie działki budo-
wlanej; 

10) usuwanie odpadów na zasadach okreņlonych w 
obowiązujących przepisach, w oparciu o niezbĉ-
dne urządzenia słuŊące gromadzeniu odpadów w 
celu ich przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania. 

§ 10. Na obszarze objĉtym miejscowym pla-
nem ustala siĉ nastĉpujące sposoby i terminy tym-

czasowego zagospodarowania, urządzania i uŊytko-
wania terenów: 
1) na terenach, dla których ustalenia miejscowego 

planu ustalają inne przeznaczenie terenu niŊ do-
tychczasowe uŊytkowanie, dopuszcza siĉ realiza-
cjĉ obiektów tymczasowych nie związanych trwa-
le z gruntem, niezbĉdnych do dotychczasowego 
sposobu uŊytkowania terenu; 

2) termin tymczasowego zagospodarowania upływa 
z dniem uprawomocnienia siĉ decyzji o pozwole-
niu na budowĉ, związanej z realizacją przedsiĉ-
wziĉcia zgodnego z przeznaczeniem terenu okre-
ņlonym niniejszą zmianą planu miejscowego. 

 
Rozdział 3 

Zasady i warunki kształtowania  
zagospodarowania w wyodrĉbnionych terenach 

 
§ 11. W obszarze urbanistycznym Nr 4 – wieņ 

Bełchów, wyznacza siĉ tereny o róŊnym przeznacze-
niu lub róŊnych zasadach zagospodarowania okre-
ņlone na rysunku planu miejscowego liniami rozgra-
niczającymi oraz symbolem cyfrowym i literowym. 

§ 12. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku miejscowego planu symbolem 
4.260.ZL: 
1) przeznaczenie: lasy; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zakaz realizacji budynków, 
 b) szerokoņć dróg leņnych minimum 5 m. 

§ 13. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku miejscowego planu symbolem 
4.261.P: 
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
 - dopuszcza siĉ realizacjĉ budynku mieszkal-

nego związanego z funkcjonowaniem zakła-
du, 

 - w budynkach o funkcji produkcyjnej składów 
i magazynów, dopuszcza siĉ realizacjĉ po-
mieszczeń o funkcji handlu o udziale po-
wierzchni uŊytkowej do 5%, 

 - budynki o wysokoņci do 15 m, 
 - połacie dachowe o nachyleniu od 20% do 

100%, 
 - dopuszcza siĉ realizacjĉ przekryć dachowych 

o przekroju łukowym, 
 - udział powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki do 70%, 
 - intensywnoņć zabudowy od 0,1 do 0,7, 
 - dopuszczalne zbliŊenie budynków do osi linii 

elektroenergetycznej 15 kV na odległoņć 
mniejszą niŊ 7,5 m, na warunkach właņciwe-
go dysponenta sieci przy zachowaniu wa-
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runków bezpieczeństwa, 
 b) szczególne zasady ochrony ņrodowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego: 
 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-

nej, co najmniej 10% działki budowlanej, 
 - teren nie podlega ochronie przed hałasem, 
 - w budynku mieszkalnych wymagane jest za-

stosowanie rozwiązań technicznych zapew-
niających właņciwe warunki akustyczne, 

 - zakaz realizacji obiektów, w których działal-
noņć jest zaliczona do przedsiĉwziĉć mogą-
cych zawsze lub potencjalnie znacząco od-
działywać na ņrodowisko za wyjątkiem sieci i 
urządzeń z zakresu łącznoņci publicznej przy 
zachowaniu przepisów szczególnych, 

 c) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 - dostĉpnoņć do drogi publicznej poprzez do-

jazd w obrĉbie terenu o symbolu 4.262.P, 
 - liczba miejsc postojowych dla samochodów 

osobowych minimum 10 stanowisk, 
 - liczba miejsc postojowych dla samochodów 

ciĉŊarowych minimum 4 stanowiska, 
 - miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie te-

renu, 
 d) teren stanowi jedną działkĉ budowlaną. 

§ 14. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku miejscowego planu symbolem 
4.262.P: 
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
 - w budynkach o funkcji składów i magazy-

nów dopuszcza siĉ realizacjĉ pomieszczeń o 
funkcji handlu o udziale powierzchni uŊytko-
wej do 5%, 

 - budynki o wysokoņci do 15 m, 
 - połacie dachowe o nachyleniu od 20% do 

100%, 
 - dopuszcza siĉ realizacjĉ przekryć dachowych 

o przekroju łukowym, 
 - udział powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki do 70%, 
 - intensywnoņć zabudowy od 0,1 do 0,7, 
 - dopuszczalne zbliŊenie budynków do osi linii 

elektroenergetycznej 15 kV na odległoņć 
mniejszą niŊ 7,5 m, na warunkach właņciwe-
go dysponenta sieci przy zachowaniu wa-
runków bezpieczeństwa, 

 b) szczególne zasady ochrony ņrodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego: 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 10% działki budowlanej, 

 - teren nie podlega ochronie przed hałasem, 
 - zakaz realizacji obiektów, w których działal-

noņć jest zaliczona do przedsiĉwziĉć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na ņrodo-

wisko, za wyjątkiem sieci i urządzeń z zakre-
su łącznoņci publicznej przy zachowaniu prze-
pisów szczególnych, 

 c) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 - dostĉpnoņć komunikacyjna do drogi publicz-

nej za poņrednictwem drogo lokalnej o sym-
bolu 6.263.KD-L, 

 - w terenie wymagane zapewnienie dostĉpno-
ņci komunikacyjnej do terenu o symbolu 
4.261.P, 

 - liczba miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych minimum 10 stanowisk, 

 - liczba miejsc postojowych dla samochodów 
ciĉŊarowych minimum 4 stanowiska, 

 - miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie te-
renu, 

 d) teren stanowi jedną działkĉ budowlaną. 
§ 15. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku miejscowego planu symbolem 
4.263.KD-L: 
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga 

lokalna; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) odcinek pasa drogowego drogi lokalnej w ob-

rĉbie skrzyŊowania z drogą krajową Nr 70, 
 b) realizacja zagospodarowania na warunkach 

właņciwego zarządcy drogi. 
 

Rozdział 4 
Postanowienia końcowe 

 
§ 16. Rozstrzyga siĉ o sposobie realizacji, za-

pisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nieborów, fragment obszaru 
wsi Bełchów, inwestycji z zakresu infrastruktury te-
chnicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, wg treņci załącznika 
Nr 2 do uchwały. 

§ 17. Traci moc obowiązującą uchwała (Nr 3 
w rejestrze planów miejscowych gminy Nieborów) 
Nr XXIV/119/96 Rady Gminy w Nieborowie z dnia 27 
listopada 1996 r. w sprawie zmiany miejscowego 
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nieborów (Dz.Urz. Woj. Skierniewickiego z 
1997 r. Nr 2, poz. 8) w zakresie fragmentu terenu o 
symbolu 04.04.RL,R,MR, objĉtego miejscowym pla-
nem. 

§ 18. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący 
 Rady Gminy:   

Andrzej Myczka 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/58/2011 
Rady Gminy Nieborów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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ROZSTRZYGNIĈCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE MIEJSCOWYM,  

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ  
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY NIEBORÓW ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
1. W związku z uchwaleniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nie-
borów, fragment obszaru wsi Bełchów, zostaną wy-
znaczone tereny pod zabudowĉ. W konsekwencji 
wywołane zostaną do realizacji zadania inwestycyjne 
związane z przystosowaniem terenu do zabudowy. 
Tereny te ustaleniami planu miejscowego dotych-
czas obowiązującego były przeznaczone pod rolnic-
two i zalesienia. 

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŊy do zadań wła-
snych gminy. W szczególnoņci zadania własne obej-
mują sprawy związane z problematyką gospodarki 
przestrzennej, a w tym miĉdzy innymi: 
 - ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów, 
 - wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanali-

zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków komu-
nalnych, utrzymania urządzeń sanitarnych, 

wysypisk i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych, zaopatrzenia w energiĉ elektry-
czną i cieplną oraz gaz, 

 - zieleni gminnej i zadrzewień. 
Do zadań związanych z przystosowaniem te-

renu do zabudowy i rozwoju terenów zieleni, naleŊą: 
 - wykup terenu pod drogĉ o powierzchni 0,08 

ha, 
 - budowa nawierzchni jezdni w ulicy o po-

wierzchni 300 m2. 
3. PowyŊsze zadania zostaną umieszczone w 

programach rozwoju poszczególnych elementów za-
gospodarowania, a nastĉpnie w zadaniach rzeczo-
wych budŊetu gminy na kolejna lata. 

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
bĉdzie o budŊet gminy z wykorzystaniem funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Polsce 
(ERDF) oraz w oparciu o umowy wspólnych przed-
siĉwziĉć samorządowo-prywatne. Poszczególne ty-
tuły inwestycyjne bĉdą promowane do uwzglĉdnie-
nia w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Roz-
woju Regionalnego. 
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UCHWAŁA NR IX/66/2011 RADY GMINY PABIANICE 

  
 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach  

do prowadzenia postĉpowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej  
o charakterze socjalnym  

 
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 

marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 192, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 
102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 90m ust. 2 ustawy z 
dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie oņwiaty (Dz.U. 
2004 r. Nr 256, poz. 2572, zmiany: z 2004 r. Nr 109, 
poz. 1161, Nr 137, poz. 1304, Nr 273, poz. 2703, Nr 

281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 
788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 Nr 167, poz. 
1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, 
Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, 
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, 
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. 
Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, 
Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 
206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 
44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 
148, poz. 991, Nr 157, poz. 1241) uchwala siĉ, co na-
stĉpuje:  

§ 1. UpowaŊnia siĉ Kierownika Gminnego 
Oņrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach do pro-
wadzenia postĉpowań w sprawach przyznawania 
ņwiadczeń pomocy materialnej o charakterze socjal-


