
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/174/17 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY 

z dnia 22 września 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Uzdrowiska Przerzeczyn - Zdrój 

Na podstawie art. 41 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 

uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 879, z pózn. zm.) i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Uzdrowiska Przerzeczyn Zdrój będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXXVIII/224/10 

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie Statutu Uzdrowiska Przerzeczyn - Zdrój  

(Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego nr 60/2010 poz. 923), zmienionego uchwałą nr XX/108/12 Rady 

Miejskiej w Niemczy z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Uzdrowiska 

Przerzeczyn – Zdrój (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 7 sierpnia 2012 r. poz. 2818, poz. 2819) oraz 

uchwałą nr XXI/115/12 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 

Statutu Uzdrowiska Przerzeczyn – Zdrój (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 14 września 2012 r. 

poz. 3149) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie:  

Dla Uzdrowiska Przerzeczyn - Zdrój ustanawia się niniejszy statut uzdrowiska ograniczony strefą „C” 

ochrony uzdrowiskowej, obowiązujący w obszarze granic zewnętrznych 4 sołectw gminy Niemcza: 

Przerzeczyn – Zdrój, Ligota Mała, Podlesie i Nowej Wsi Niemczańskiej w powiecie dzierżoniowskim 

w województwie dolnośląskim, zwany dalej statutem. 

Granicę uzdrowiska stanowi granica strefy ”C”. 

2. § 2 otrzymuje brzmienie:  

Obszar Uzdrowiska Przerzeczyn - Zdrój posiada całkowitą powierzchnię 1 956,81 ha. 

3. § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

 3. Strefa „C” ochrony uzdrowiskowej jest otuliną dla obszaru „B” i „A” i stanowi granicę Uzdrowiska 

Przerzeczyn - Zdrój. Posiada powierzchnię 1 636,81 ha i wyliczony teren zielony (biologicznie czynny) 96 %. 

Strefa "C" przyległa do strefy "B" i stanowiącą jej otoczenie, obejmuje obszar mający wpływ  

na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych; 

Granica zewnętrzna strefy „C” przebiega: 
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od pkt. C1 znajdującego się na styku granic miasta Niemcza, sołectwa Podlesie i sołectwa Przerzeczyn-

Zdrój i biegnie granicami sołectwa Podlesie na wschód skręcając na północ, dalej na wschód a następnie  

na południe do pkt. C2 do styku granic sołectwa Podlesie, Miasta Niemcza i gminy Ciepłowody powiat 

Ząbkowice, następnie biegnie na południe , następnie na wschód a następnie skręcając na południe granicami 

gminy a zarazem sołectw Podlesie, Przerzeczyn-Zdrój. Ligota Mała, następnie skręca na północ granicami 

gminy a zarazem sołectwa Ligota Mała i Przerzeczyn-Zdrój dochodząc do pkt. C3 do styku granic sołectwa 

Przerzeczyn – Zdrój z sołectwem Nowa Wieś Niemczańska, następnie biegnie granicą tego sołectwa na północ 

i wschód dochodząc do pkt. C1 tj do punktu wyjściowego zamykając w ten sposób obszar „C” ochrony 

uzdrowiskowej. 

4. § 4.1 p-kt. 3 otrzymuje brzmienie:  

3) w strefie ,,C" posiadającej powierzchnię 1 636,81 ha, procentowy udział terenów biologicznie czynnych 

powinien wynosić nie mniej niż 45% dla wszystkich rodzajów zabudowy; 

5. Załącznik nr 2 punkt 2 do statutu otrzymuje brzmienie:  

 2. Wykaz zabytków na obszarze Uzdrowiska Przerzeczyn – Zdrój 

 Kościół pw NMP Królowej Polski w Przerzeczynie Zdroju – gotycki kościół z XIV w., przebudowany 

gruntownie na barokowy w XVIII w. W kościele są renesansowe nagrobki(epitafia) rycerskie z XVI w.  

oraz barokowy ołtarz, ambona, rzeźby, plafony i organy. Obok kościoła stoi kaplica z XIX w. 

Kościół P.W. św. Piotra i Pawła – powstał w 1295 roku, w 1633 r. Uległ spaleniu. Odbudowano  

go w 1655 r. W roku 1852 stwierdzono, że ze względów na zły stan techniczny nadaje się do rozbiórki.  

Na budowę obecnego kościoła przeznaczono działkę koło rynku i w 1864 roku rozpoczęto budowę. Prace 

zakończyły się rok później, czyli w 1865 r. Na uwagę zasługuje chrzcielnica z 1777 r. 

 Zespoły pałacowo-parkowe oraz dwory  

1) Ligota Mała - park dawniej w miejscowości znajdował się również pałac lecz po zespole pałacowo-

parkowym został park., 

2) Przerzeczyn - Zdrój pałac zbudowany w 1609 r. W 1907 r. pałac został zburzony a w jego miejscu 

powstała modna willa. Obecnie znajdują się tam biura. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Niemczy: 

M. Szymańska-Śledź 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 4000


		2017-10-02T12:15:02+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




