UCHWAŁA NR XLVII/383 /10
RADY GMINY NĘDZA
z dnia 1 marca 2010 r.

w sprawie 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 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nędza Rada Gminy Nędza uchwala: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza, sołectwo Górki Śląskie, w rejonie
ulicy Astrów w następujący sposób:
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Plan obejmuje obszar na terenie Gminy Nędza, sołectwo Górki Śląskie, w rejonie ulicy Astrów – 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 wskaźniki kształtowania zabudowy,
ograniczenie w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
Rozdział 3 - Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie.
Rozdział 4 - Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 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 podziału oraz scalania i podziału nieruchomości
Rozdział 7 - Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
Rozdział 8 - Ustalenia dotyczące stawek procentowych, 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 przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
3. nieprzekraczalne linie zabudowy,
4. granice strefy ochrony krajobrazu „K”,
5. granice korytarza ekologicznego.
§ 6. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole literowe
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oznaczone na rysunku planu:
a) MNe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) R/Z - tereny rolnicze, zieleń,

4. granice strefy ochrony krajobrazu „K”,
5. granice korytarza ekologicznego.
§ 6. W wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi terenach ustala się następujące rodzaje przeznaczenia oraz ich symbole literowe
oznaczone na rysunku planu:
a) MNe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
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 bezpośredniego 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 rozumieć 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 nieruchomości gruntowe lub ich części, stanowiące jednostkę planu o określonym
przeznaczeniu, wyznaczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,
e) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Nędza w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nędza, sołectwo Górki Śląskie, w rejonie ulicy Astrów,

Rozdział 2
Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz ograniczenie
w ich użytkowaniu, 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: wolnostojąca, 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 jednorodzinnej, 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,
c) dla istniejących budynków dopuszcza się inną wysokość wynikającą ze zmiany konstrukcji dachu,
7) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 300 do 450 – dotyczy
podstawowej bryły budynku,
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b) dla budynków gospodarczych, garaży dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 150 do 450 –
dotyczy podstawowej bryły budynku
c) dla budynków gospodarczych, garaży dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 150 do 450 –

7) geometria dachów:
a) dla budynków mieszkalnych dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 300 do 450 – dotyczy
podstawowej bryły budynku,
b) dla budynków gospodarczych, garaży dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 150 do 450 –
dotyczy podstawowej bryły budynku
c) dla budynków gospodarczych, garaży dachy kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia od 150 do 450 –
dotyczy podstawowej bryły budynku
8) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków od dróg oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD – min 4 m licząc od linii
rozgraniczającej tereny oznaczone na rysunku planu symbolem MNe oraz KDD,
9) usytuowanie zabudowy jest warunkowane zachowaniem minimalnych odległości wynikających 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 dotyczącego 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 ustala się:
1) adaptację istniejącego zagospodarowania, możliwość przeprowadzania remontów i modernizacji istniejących obiektów.
2) zakaz nowej zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 1).
3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu dotyczącego 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 przeciwpowodziową,
2) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 1).
3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu dotyczącego 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 dotyczącego 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:
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1) zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej
jednostki planu.

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 dotyczącego 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 dotyczącego 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 zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi projektowania dróg.
3. Obowiązek spełnienia przepisów określonych w rozdziałach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu dotyczącego przedmiotowej
jednostki planu.
Rozdział 3
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego oraz granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie.
§ 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 sąsiednich
nieruchomościach, zgodnie z przepisami odrębnymi z tego zakresu oraz innych uciążliwości określonych w przepisach odrębnych.
§ 16. W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego ustala się:
1. Zastosowanie do celów grzewczych i technologicznych systemów nieuciążliwych dla otoczenia.
2. Obowiąz e k s p ełnienia określonych w przepisach odrębnych norm i standardów z zakresu emisji zanieczyszczeń
wprowadzanych do powietrza atmosferycznego.
§ 17. W zakresie ochrony wód i gruntów ustala się:
1. Nakaz utwardzania dróg, placów i parkingów w sposób zabezpieczając y 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 powierzchniowych i rowów.
4. Odpady użyte do utwardzania i niwelacji terenów nie mogą należeć do określonych w przepisach odrębnych kategorii odpadów
niebezpiecznych; wskazane zagospodarowanie wtórne warstwy humusowej.
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§ 18. W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym:
1. Zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, stosownie do przepisów odrębnych
z zakresu ochrony środowiska, tj.: na terenach oznaczonych symbolami MNe jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.

4. Odpady użyte do utwardzania i niwelacji terenów nie mogą należeć do określonych w przepisach odrębnych kategorii odpadów
niebezpiecznych; wskazane zagospodarowanie wtórne warstwy humusowej.
§ 18. W zakresie ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem elektromagnetycznym:
1. Zakaz przekraczania dopuszczalnych norm hałasu na terenach akustycznie chronionych, stosownie do przepisów odrębnych
z zakresu ochrony środowiska, tj.: na terenach oznaczonych symbolami MNe jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną.
2. Obowiązek spełnienia określonych w przepisach odrębnych wymogów dotyczących ochrony przed promieniowaniem
jonizującym i polami elektromagnetycznymi.
§ 19. W zakresie gospodarki odpadami:
1. Prowadzenie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
2. Dla podmiotów prowadzących działalnoś ć gospodarczą obowiązek posiadania uregulowanego stanu formalno – prawnego
w zakresie gospodarki odpadami oraz zgodnie z przyjętymi na terenie gminy systemem gospodarki odpadami.
3. Obowiązek wyposażenia terenów zabudowanych w pojemniki na odpady stałe, a terenów publicznych w kosze na śmieci oraz
zawarcia odpowiednich umów na ich systematyczne usuwanie.
4. Zakaz składowania wszelkiego rodzaju odpadów.
5. Segregacja i magazynowanie wszelkiego rodzaju odpadów po spełnieniu wymogów określonych 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 względ u n a p ołożenie w parku krajobrazowym „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 zanieczyszczenia wód i gleby oraz
powietrza.
3. Zakaz prowadzenia prac powodujących niekorzystne zmiany stosunków wodnych.
4. Zakaz hodowli zwierząt metodą bezściółkową na skalę przemysłową.
§ 22. Na obszarach stanowiąc y c h korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym zagospodarowanie i użytkowanie terenu
powinno umożliwiać migrację roślin i zwierząt.
Rozdział 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.
§ 23. Brak treści
1. 1.W celu ochrony krajobrazu kulturowego ustala się strefę ochrony krajobrazu „K” obejmującą tereny otwarte rozciągające się
wzdłuż rozlewiska rzeki Suminy.
2. Dla obszaru objętego strefą ochrony krajobrazu „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 systemów 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 rozdziałem 2 niniejszej uchwały.
3. W granicach poszczególnych terenów dopuszcza się wyznaczenie dojazdów, umożliwiających dostęp z drogi publicznej do
działek budowlanych.
4. Obsługa komunikacyjna terenów przeznaczonych pod zainwestowanie z istniejących i projektowanych dróg dojazdowych
5. Zagospodarowanie dróg, lokalizacja obiektów, 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
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odrębnych.
§ 25. Zasady zaopatrzenia w wodę:
1. Zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej po jej rozbudowie.

5. Zagospodarowanie dróg, lokalizacja obiektów, 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 wodociągowej po jej rozbudowie.
2. Dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych 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 szczelnych 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. Możliwoś ć budowy nowych sieci energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych na całym
obszarze objętym planem.
3. Zasilanie projektowanych stacji transformatorowych z istniejących lub projektowanych linii średniego napięcia.
4. Zasilanie odbiorców z istniejących i projektowanych stacji transformatorowych liniami kablowymi lub napowietrznymi niskiego
napięcia oraz poprzez przyłącza.
§ 28. Zasady zaopatrzenia w ciepło:
1. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł 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 scalania 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 zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
§ 31. Wszystkie tereny, dla których plan miejscowy ustala określone przeznaczenie, mogą być zagospodarowane, urządzone
i użytkowane tymczasowo w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania 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 naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych
planem w wysokości:
1. dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MNe w wysokości 30 % (słownie: trzydzieści procent),
2. dla pozostałych terenów: 0 %.
Rozdział 9
Ustalenia końcowe
ID: FHVYM-EHOMS-KEBNI-JGEMN-BSQCK.
Podpisany.
§ 33. Wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Nędza.
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§ 34. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Nędzy

Rozdział 9
Ustalenia końcowe
§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.
§ 34. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy 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 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 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Nędza
stwierdza - w oparciu o dokumentację z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu - brak uwag wymagających rozstrzygnięcia
łącznie z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE
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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
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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, stosownie do art. 3 ust. 1 punkt 2 ustawy
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4. Dopuszcza się finansowanie lub dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa, stosownie do art. 74 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych.
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