
 

 

OBWIESZCZENIE NR 2/2020 

RADY GMINY WĘGIERSKA GÓRKA 

z dnia 24 września 2020 r. 

o sprostowaniu błędu 

Na podstawie art.18 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) 

obwieszcza się, że 

1. W Załączniku do Obwieszczeniu Nr 1/2020 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XVI/160/2004 Rady Gminy Węgierska Górka w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Węgierska Górka, w § 28, ust. 3, pkt. 5 

zamiast: 

"5) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące warunki: 

a) budynków: ᠆ mieszkalnych jednorodzinnych nie może być większa niż 11 m, ᠆ użyteczności publicznej 

nie może być większa niż 12 m, ᠆ gospodarczych nie może być większa niż 9 m, ᠆ pozostałych nie może być 

większa niż 11 m, 

b) wysokość obiektów wytwórczości i rzemiosła nie może być większa niż 11 m, 

c) dachy nowych oraz przebudowywanych budynków dwuspadowe lub wielospadowe, z możliwością 

doświetlenia facjatkami, lukarnami i oknami połaciowymi, o symetrycznym nachyleniu przeciwległych 

połaci: 

᠆ 30-45o w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  

᠆ 15-45o w przypadku budynków gospodarczych, 

᠆ 5-45o w przypadku budynków użyteczności publicznej, obiektów wytwórczości i rzemiosła oraz 

budynków funkcji mieszanej: mieszkalnej z usługową lub drobnej wytwórczości lub rzemiosła 

produkcyjnego, 

᠆ 30-45° w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz pozostałych budynków, 

a) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrązowym, brązowym, 

b) kolorystyka elewacji stonowana, 

c) otwory okienne i drzwiowe prostokątne, pionowe, 

d) zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji listew typu „siding”, blachy falistej 

i trapezowej." 
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powinno być: "5) forma architektoniczna budynków powinna spełniać następujące warunki: 

a) wysokość budynków: ᠆ mieszkalnych jednorodzinnych nie może być większa niż 11 m, ᠆ użyteczności 

publicznej nie może być większa niż 12 m, ᠆ gospodarczych nie może być większa niż 9 m, ᠆ pozostałych 

nie może być większa niż 11 m, 

b) wysokość obiektów wytwórczości i rzemiosła nie może być większa niż 11 m, 

c) dachy nowych oraz przebudowywanych budynków dwuspadowe lub wielospadowe, z możliwością 

doświetlenia facjatkami, lukarnami i oknami połaciowymi, o symetrycznym nachyleniu przeciwległych 

połaci: 

᠆ 30-45o w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  

᠆ 15-45o w przypadku budynków gospodarczych, 

᠆ 5-45o w przypadku budynków użyteczności publicznej, obiektów wytwórczości i rzemiosła oraz 

budynków funkcji mieszanej: mieszkalnej z usługową lub drobnej wytwórczości lub rzemiosła 

produkcyjnego, 

᠆ 30-45° w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz pozostałych budynków, 

d) kolorystyka dachów powinna być utrzymana w kolorze ciemnoczerwonym, czerwonobrązowym, brązowym, 

e) kolorystyka elewacji stonowana, 

f) otwory okienne i drzwiowe prostokątne, pionowe, 

g) zakaz stosowania jako materiałów wykończeniowych elewacji listew typu „siding”, blachy falistej 

i trapezowej." 

2. Obwieszczenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Iwona Kopeć 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6988


		2020-09-30T12:03:10+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




