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GAZETA 
Nowa formuła pisma 

 
 Dziś trafia w Wasze ręce nowa, odmieniona 
Gazeta Samorządowa. Z urzędowego okólnika mamy 
ambicje stać się bardziej przystępnym i poczytnym 
czasopismem, którego pozazdroszczą nam – 
mieszkańcom gminy Nędza – inni. 
 Zmian jest wiele, opiszmy więc niektóre z 
nich. Pierwsze, co przykuwa uwagę, to odświeŜona 
szata graficzna. W zamyśle jej autora nawiązuje ona 
do okresu międzywojnia, co wskazywać ma na 
uniwersalność takiego właśnie sposobu komunikacji, 
na niestarzejącą się formułę gazety papierowej. 
 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
Czytelników, wprowadziliśmy takŜe bardziej 
przejrzysty i czytelny układ strony. Od tej pory kaŜdy 
artykuł przypisany zostanie odpowiedniemu 
działowi. Wiadomości istotne dla mieszkańców, a 
traktowane przez nas priorytetowo, prezentowane 
będą moŜliwie na pierwszych stronach. W nowym 

wydaniu nie zabraknie teŜ miejsca dla relacji z 
imprez organizowanych w naszej gminie, tak pilnie 
śledzonych rozgrywek sportowych czy aktualności z 
Ŝycia szkół. Jak było do tej pory, niezwykle waŜną 
pozycją pisma będą dane dotyczące inwestycji, 
sprawozdania finansowe Urzędu Gminy oraz 
statystyki. Całość okraszać będą zdjęcia, przejrzyste 
wykresy czy tabele. 
 GS to nie tylko redaktorzy. To równieŜ, a 
właściwie przede wszystkim mieszkańcy. Bez Was 
gazeta nie istniałaby. Dlatego zachęcamy Was do 
obywatelskiego dziennikarstwa! Zapraszamy do 
współpracy wszystkich tych, których interesuje praca 
dziennikarska, którzy chcą się wykazać swoimi 
zdolnościami i w swoisty sposób wypromować 
poprzez współudział w tworzeniu GS, a co za tym 
idzie w pracy na rzecz społeczności gminnej. Forma 
współpracy byłaby ustalona w drodze indywidualnej 
rozmowy z redakcją gazety. Zachęcamy do 
aktywności. 

 
 

WYDARZENIA 
Powstało Internetowe Centrum 

Edukacyjno-Oświatowe 
 
 W ramach realizacji projektu nadzorowanego 
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i 
współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego, na terenie naszej gminy 
działa Internetowe Centrum Edukacyjno-
Oświatowe. Jego zadaniem jest szerzenie wiedzy z 
zakresu obsługi komputera i internetu wśród dzieci i 
młodzieŜy zamieszkującej tereny wiejskie, co nie 
oznacza jednak, Ŝe dla osób dorosłych jest ono 
zamknięte. Centrum moŜe spełniać z jednej strony 
rolę swoistej kawiarenki internetowej, z drugiej zaś 
słuŜyć budowie świadomego i otwartego na 
wyzwania współczesności społeczeństwa 
informacyjnego. 
 Punkt znajduje się w budynku Gminnego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nędzy przy ul. 
Sportowej 1 i otwarty jest od poniedziałku do piątku 
od 17:00 do 21:00, a w weekendy od 12:00 do 20:00, 

zaś korzystać mogą z niego wszyscy, bez względu na 
wiek. 
 

 Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych wraz z 
instruktorem na szkoleniu z zakresu obsługi komputera. 

 
 

Konkursy na dyrektorów szkół 
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 Dnia 17 marca br. ogłoszono konkursy na 
dyrektorów placówek oświatowych na terenie naszej 
Gminy. Nowi dyrektorzy zostaną wybrani w 
Zespołach Szkolno-Przedszkolnych w Babicach i 
Zawadzie KsiąŜęcej oraz w Zespole Szkolno-
Gimnazjalnym w Nędzy dnia 12 maja. Wtedy teŜ 
poznamy ich programy dla szkół, które 
opublikujemy w czerwcowym numerze GS. Termin 
zgłaszania kandydatów minął 22 kwietnia. 
 
 

BliŜej Europy 
 
 Przy Urzędzie Gminy powstaje Centrum 
Informacji Europejskiej (CIE), którego 
nadrzędnym celem jest upowszechnianie wiedzy o 
Unii Europejskiej – o jej historii, instytucjach, 
działalności i znaczeniu. Zgodnie z załoŜeniem 
pomysłodawcy Centrum ma być źródłem informacji 
oraz promować ideę integracji europejskiej poprzez 
organizowanie spotkań, wykładów, konkursów, 
szkoleń etc. oraz zachęcać do zdobywania wiedzy w 
praktyce. 
 Centrum słuŜyć będzie równieŜ dostarczaniu 
mieszkańcom informacji z zakresu funduszy 
strukturalnych, szeroko pojętej polityki spójności 
gospodarczej i społecznej oraz prawnych regulacji 
działalności gospodarczej w Unii Europejskiej oraz 
kooperacji regionów. 
 Działalność CIE skierowana ma być przede 
wszystkim do ludzi młodych, przedsiębiorców oraz 
rolników. Cele Centrum mają być realizowane 
poprzez szeroko zakrojoną współpracę z posłami do 
Parlamentu Europejskiego, instytucjami, 
stowarzyszeniami i fundacjami zajmującymi się 
problematyką europejską, a takŜe osobami 
prywatnymi. Na obecnym etapie została nawiązana 
współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego - 
prof. Genowefą Grabowską oraz Małgorzatą 
Handzlik; prowadzone są równieŜ rozmowy z 
Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) 
oraz Fundacją im. Roberta Schumana. 
 
 

Z przyrodą za pan brat 
 
 O tym, Ŝe ochrona środowiska, często mylnie 
utoŜsamiana z ekologią, jest jednym z 
najistotniejszych zagadnień współczesnego świata, 
mówi i pisze się niezwykle często. Częstotliwość ta 
jednak nie jest wprost proporcjonalna do ilości 
działań zmierzających do poprawy stanu środowiska 
przyrodniczego. Tym bardziej więc cieszy fakt, iŜ 

tzw. edukacja ekologiczna staje się zjawiskiem coraz 
powszechniejszym, zwłaszcza, gdy edukować chcą 
się najmłodsi, a ich wiedza jest rozległa. Za przykład 
mogą słuŜyć organizowany po raz szósty w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Babicach Międzygminny 
Konkurs Ekologiczny dla Uczniów pod hasłem 
„Znać i kochać trzeba z młodu nasze kwiaty, nasze 
drzewa” oraz IV Międzygminny Konkurs 
Ekologiczny dla Przedszkoli: „Rośliny i zwierzęta 
naszych sadów i ogrodów”. 
 Organizatorom konkursów przyświecały takie 
cele, jak ukazywanie róŜnorodnych form działania na 
rzecz ochrony przyrody, kształtowanie postaw 
odpowiedzialności za stan najbliŜszego środowiska, 
propagowanie zdrowego stylu Ŝycia. W imprezie 
udział wzięli szkoły i przedszkola z terenu naszej 
Gminy, a takŜe z gmin ościennych (Kuźnia Rac., 
Lyski, Racibórz). 
 I miejsce zajęła druŜyna ZSP Lyski w składzie 
Jacek Moskwa, Robert Kowalczyk, II miejsce ZSG 
Nędza – Julia Czerwińska, Monika Pielczyk, zaś III 
miejsce ZSP Babice – Piotr Tomański, Paweł 
Czogalik. Organizatorami konkursów były panie 
RóŜa Chrubasik i Małgorzata Kocjan z ZSP Babice, 
zaś honorowy patronat objęła Wójt Gminy - Anna 
Iskała. 
 
 

Ruszyła kolejna edycja PEAD 
 
 Program Pomocy śywnościowej Dla 
NajuboŜszych Mieszkańców Wspólnoty Europejskiej 
(z franc. Programme Europeen d' Aide aux plus 
Demunis), którego podstawą jest Rozporządzenie 
Komisji Europejskiej nr 3730/87 zezwalające na 
bezpłatne przekazywanie osobom potrzebującym 
Ŝywności pochodzącej z rezerw UE przez 
akredytowane organizacje charytatywne z terenu 
Wspólnoty (w tym banki Ŝywności). Począwszy od 
2004 roku, Polska jako członek Unii Europejskiej 
moŜe w pełni brać udział w europejskim 
mechanizmie dostarczania Ŝywności dla najuboŜszej 
ludności. Zgodnie z zasadami określonymi 
przepisami UE, przedsiębiorcy wybrani w drodze 
przetargu dostarczać mają do magazynów 
wytypowanej organizacji charytatywnej gotowe 
artykuły spoŜywcze, w zamian za towary 
udostępnione przez UE. Ostatecznie uzgodniono, Ŝe 
Federacja Polskich Banków śywności będzie 
głównym koordynatorem realizacji Programu. 
W latach 2005-2006 organizacją pozarządową, która 
współpracowała ze Śląskim Bankiem śywności w 
Rudzie Śląskiej OSP w Nędzy, a koordynatorem 
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Joachim Halfar. W latach 2007-2008 realizacją 
PEAD na terenie naszej Gminy zajmuje się OSP w 
Babicach (koordynator – Jan Flut). 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy jest 
kaŜdorazowo partnerem dla danej organizacji 
pozarządowej i uczestniczy on w podziale 
otrzymywanej Ŝywności. W 2005r. ilość 
otrzymanego towaru, przekazanego w ramach PEAD 
wynosiła 8 775,00 kg, w 2006r. 10 933,00 kg, zaś w 
2007r. – 13 260,00. Wypada na koniec dodać, Ŝe 
pomocą tą objęto do tej pory 300 osób z terenu 
Gminy Nędza. 
 
 

Mistrzowski team 
 
 W dniach 12 i 13 kwietnia druŜyna Baterex 
Nędza, reprezentująca naszą gminę, uczestniczyła w 
Turnieju Gminnej Piłki Siatkowej w Samborowicach. 
Okazał się on dobrym sprawdzianem umiejętności 
poszczególnych ekip, jak równieŜ świetną zabawą, 
opierającą się głównie na  serdeczności oraz zdrowej 
rywalizacji sportowej. 
 W pierwszym dniu rozgrywek młoda ekipa z 
Nędzy górowała na parkiecie. W dwóch meczach nie 
straciła Ŝadnego seta. Wysoko pokonywała rywali 
(Kornowac oraz druŜynę reprezentującą Racibórz). 
Te dwa zwycięstwa zapewniły Baterexowi pozycję 
lidera w grupie. 
 

 Nasi zwycięzcy z dyplomem i trofeum. 
 
 Drugi dzień to kolejne zwycięstwo i dominacja 
druŜyny z Nędzy. W pierwszym półfinałowym 
meczu druŜyna G. Swobody pokonała Pietrowice 
Wielkie, oddając im zaledwie 1 seta. Finałowy mecz 
to powtórka pierwszego spotkania - Baterex Nędza 
trafił na druŜynę z Kornowaca i pewnie ją pokonał. 
 

Team wystąpił w składzie: 
• Łukasz Granieczny 
• Adrian BroŜa 
• Sebastian Pastuszek 
• Michał Kuśka 
• Łukasz Adamczyk  
• Krzysztof Stanienda 
• Sebastian Gabzdyl 
• Mateusz Skorupa 
• Marek Kurczuk (rozgrywający) 
• Rafał Bondaro (rozgrywający) 
 
• Trener - Grzegorz Swoboda 
 
 Ze względu na sprawy rodzinne w druŜynie 
zabrakło rozgrywającego Michała Gzuka oraz Adama 
Kwaśniewicza. 
Zachęcamy do odwiedzenia oficjalnej strony Klubu 
www.baterexnedza.rgh.pl 
 
 

Mali, wielcy ekolodzy 
 
 W dniach 15-22 kwietnia odbył się po raz 
kolejny Tydzień Ziemi w Górkach Śl. Celem 
Tygodnia było m.in. poznanie środowiska roślinnego 
i zwierzęcego oraz dostrzeŜenie jego piękna, a takŜe 
uświadamiane uczniom ich współodpowiedzialności 
za jego stan, kształtowanie u dzieci postaw 
ukierunkowanych na właściwe korzystanie ze 
środowiska i ochronę jego zasobów, zachęcanie do 
obserwacji środowiska pod kątem jego wartości 
przyrodniczych, społecznych, moralnych. Przez cały 
rok szkolny odbywała się zbiórka makulatury i 
puszek aluminiowych na rzecz ratowania koni z 
„Klubu Gaja”, organizowano teatrzyki ekologiczne 
dla dzieci niepełnosprawnych. 
 

 (…)Podpis. 
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 KaŜdemu dniu przyświecało inne motto; na 
kaŜdy teŜ dzień przewidziane były inne atrakcje. 
Uczniowie m.in. porządkowali brzegi rzeki Suminki, 
zbierali makulaturę i puszki aluminiowe; 
uczestniczyli takŜe w swego rodzaju warsztatach, 
organizowanych przez „Klub Gaja” w Wilkowicach, 
gdzie zaprezentowano im w jaki sposób moŜna 
otaczać opieką takie miejsca, jak park gminny w 
Wilkowicach. MłodzieŜ miała teŜ okazję spotkać się i 
porozmawiać z lekarzem weterynarii oraz z 
leśniczymi z Nędzy i Zwonowic. Leśniczy Alfred 
Polaczek z okazji „Dnia Drzewa” przekazał szkole 50 
sadzonek drzew i krzewów. 
 Na zakończenie Tygodnia dzieci otrzymały 
pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w konkursach 
plastycznym i ekologicznym. 
 Pani Maryli Kuchcik, organizatorowi 
Tygodnia Ziemi, serdecznie gratulujemy inicjatywy. 
 
 

INWESTYCJE 
Drogi i chodniki 

 
 Planowana jest budowa chodnika przy DW 
919 w Babicach przy ul. Rudzkiej oraz w Nędzy przy 
ul. Gliwickiej na długości 2,5 km. Wydatki Gminy 
będą formą pomocy we współfinansowaniu zadania 
w stosunku 50:50. W br. ma zostać wykonana 
dokumentacja techniczno-kosztorysowa. Inwestycja 
ta ma charakter wieloletni w cyklu 3-letnim, a jej 
szacowany koszt to ok. 1 mln złotych. 
 Odbudowie natomiast ma zostać poddana 
nawierzchnia dróg powiatowych w Babicach (ul. 
Wiejska i ul. Wyzwolenia) oraz w Górkach Śl. (ul. 
Ofiar Oświęcimskich). Inwestycja ta finansowana ma 
być ze środków Starostwa Powiatowego oraz 
środków własnych Gminy Nędza w stosunku 50:50. 
Zostanie ona rozpoczęta i zakończona w 2008 r. 
 
 

Oznakowanie tras rowerowych 
 
 Urząd podjął działania na rzecz polepszenia i 
usprawnienia turystyki rowerowej poprzez  
oznakowanie tras rowerowych znajdujących się na 
terenach gminnych o łącznej długości 52,4 km. 
WzdłuŜ tras rowerowych, oprócz drogowskazów, 
zostaną ustawione tablice informacyjne oraz szkice 
lokalizacyjne wszystkich ścieŜek. Projekt ma zostać 
ukończony na przełomie maja i czerwca 2008r. 
 
 

Informacje 

Dworzec wąskotorówki 
  
 W piśmie z 14.04.2008 r. Urząd Gminy został 
poinformowany przez PKP - Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach o 
wycenie nieruchomości, na której znajduje się 
dworzec kolei wąskotorowej w Nędzy przy ul. 
Gliwickiej na kwotę 98 976,00 zł. NaleŜy podkreślić, 
iŜ działka ta zostanie przejęta przez Gminę Nędza za 
długi PKP. Co zaś tyczy się gruntu, na którym 
połoŜone są szyny, to pragniemy Was poinformować, 
Ŝe Gmina moŜe rozpocząć jakiekolwiek prace na 
owym gruncie dopiero po przejściu tejŜe 
nieruchomości na jej własność, zatem dopóki 
nieruchomość ta nie zostanie przekazana przez PKP, 
dopóty nie będą moŜliwe jakiekolwiek działania na 
tym terenie. 
 
 

Nie taki BIP straszny 
 
 Jak donosi Serwis Samorządowy PAP, 
Katowicka Grupa Obywatelska , działająca przy 
Stowarzyszeniu Bona Fides, podjęła się sprawdzenia 
stron Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) we 
wszystkich gminach naszego województwa. W 
wyniku tak przeprowadzonych badań powstały 
zestawy dobrych i złych praktyk udzielania 
informacji publicznych. Kryterium weryfikacji stron 
BIP była ich zawartość, funkcjonalność i forma 
prezentacji. Przynajmniej jedną dobrą praktykę 
publikowania informacji, która moŜe być wzorem do 
naśladowania przez inne urzędy, znaleziono w 69 
biuletynach. W tym zestawieniu na czoło wysunęły 
się Gmina Czerwnionka-Leszczyny oraz Gmina 
Nędza, w których serwisach BIP znaleziono po 30 
dobrych praktyk. Jak wskazują autorzy raportu, 
wspomniane gminy dowodzą, Ŝe BIP-y nie muszą 
być mniej atrakcyjne od oficjalnych stron urzędów i 
nawet gminy wiejskie, takie właśnie jak Nędza, mogą 
udzielać informacji publicznych swoim petentom w 
sposób transparentny i przyjazny. Oby tak dalej! 
 
 

Była sobie wyspa… 
 
 Studnia, znajdująca się przy ul. Konarskiego w 
Nędzy, leŜy na działce, która jest własnością Gminy 
– niby nic szczególnego. Problem jednak w tym, iŜ 
rzeczona działka otoczona jest gruntami naleŜącymi 
do osób prywatnych, brak jest takŜe jakiejkolwiek 
drogi prowadzącej do studni – i tu zaczyna się sprawa 
komplikować. Władze gminne poprzedniej kadencji, 
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które zleciły wykopanie studni ponad dwa lata temu, 
z sobie tylko znanych powodów nie zadbały zupełnie 
o dostęp do owej studni – niemoŜliwym zatem stało 
się korzystanie z niej, a nawet doprowadzenie 
instalacji, którą moŜna by połączyć studnię z 
Zakładem Wodociągów i Usług Komunalnych. 
 JednakŜe sprawa zaczęła się prostować. Po 
pierwsze dlatego, Ŝe właściciel sąsiedniej działki 
wyraził zgodę na sprzedaŜ jej części, która stanowić 

będzie drogę dojazdową, a jednocześnie na 
doprowadzenie do studni energii elektrycznej jeszcze 
przed dokonaniem sprzedaŜy. Po drugie dlatego, Ŝe 
21 kwietnia br. Urząd otrzymał zgodę właściciela 
posesji, przez którą przeprowadzony zostanie 
fragment wodociągu od studni, na wykonanie 
wykopu i połoŜenie tegoŜ wodociągu. Tytułowa 
studnia-wyspa odchodzi zatem do lamusa. 
 

 
 

ogłoszenia 
Przetarg nieograniczony na remonty i przebudowy dróg gminnych 

 
Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony w trybie art. 39 ustawy - Prawo zamówień publicznych o wartości 
zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.  
 
Zamawiający: Gmina Nędza 
ul. Sobieskiego 5, 47-440 Nędza, tel. (0 32) 410 20 18, tel./fax. (0 32) 410 23 99 w.28, e-mail: ug@nedza.pl  
 
Przedmiot zamówienia: Remonty i przebudowy dróg gminnych: 
1. Remont odcinka ul. Stawowej w Zawadzie KsiąŜęcej 
2. Remont ul. Kwiatów Polnych w Ciechowicach 
3. Remont i przebudowa ul. Brzozowej w Nędzy 
4. Remont nawierzchni odcinka ul. Wiejskiej w Babicach 
5. Przebudowa skweru oraz poszerzenie odcinka ul. Wita Stwosza w Łęgu 
6. Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Rudzkiej w Górkach Śląskich.  
 
Termin realizacji zamówienia: 15.09.2008 r.  
 
Specyfikacja warunków zamówienia: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna pobrać 
bezpośrednio ze strony Gminy Nędza  www.nedza.pl albo odebrać w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 21.  
 
Osoby do kontaktów z oferentami:  
w sprawach proceduralnych: Waldemar Kalus - pokój nr 20, tel. (0 32) 410 20 18 w. 28 
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 800 do 1400 
w sprawach merytorycznych: Mieczysław Wojtaszek - pokój nr 22, tel. (0 32) 410 20 18 w. 30 
godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 800 do 1400  
 
Miejsce i termin składania ofert: Oferty naleŜy składać w Urzędzie Gminy Nędza, ul. Sobieskiego 5, pok. nr 17 
 
Termin składania ofert upływa 16.05.2008 r. o godz. 9:00  
 
Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Nędza, ul. Sobieskiego 5, pok. nr 14, 
w dniu 16.05.2008 r. o godz. 930.  
 
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert  
 
Kryteria wyboru oferty: cena - 100%  
 
Informacje dodatkowe:  
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych. 
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Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia: 
- przedmiot działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności powinien odpowiadać zakresowi robót w 
toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
- osoby wykonujące zamówienie muszą posiadać kwalifikacje do wykonywania ww. robót, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, 
5) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, 
6) złoŜą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz 
zaświadczeniami. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych (przez wykonawcę, 
podmioty występujące wspólnie) dokumentów. 
 
 

Wywóz odpadów 
 
Firma REMONDIS Gliwice Sp. z o. o. informuje o harmonogramie wywozu odpadów segregowanych w workach. 
 

Miesiąc maj czerwiec Lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 
Dzień 14 11 9 6 3 15 13 10 

 
Dla klientów Naprzód Sp. z o. o. dotychczasowe terminy, ujęte w kalendarzu, pozostają aktualne. 

 
 

Przystąpienie do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nędza 

 
Na podstawie art.17 pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z 10 maja 2003r z późn. zm.) zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Nędza 
następujących Uchwał o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: 
 
a) Nr XIX/134/08 z dnia 19 marca 2008r. – przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu połoŜonego w sołectwie Nędza, pod tereny 
powierzchniowej eksploatacji złoŜa kruszywa naturalnego, 
 
b) Nr XIX/135/08 z dnia 19 marca 2008r. – przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu połoŜonego w sołectwie Babice, pod tereny usługowo-
przemysłowe, 
c) Nr XIX/136/08 z dnia 19 marca 2008r. – przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla terenu połoŜonego w sołectwie Babice, pod tereny 
przemysłowe. 
 
Granice obszarów objętych zmianami planów przedstawiono na załącznikach graficznych do niniejszego 
zawiadomienia. 
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Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmian planów miejscowych. Wnioski naleŜy składać na piśmie w 
Urzędzie Gminy Nędza, 47-440 Nędza, ul. Jana III Sobieskiego 5, w terminie do dnia 31 maja 2008r. 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomości, której dotyczy. 
 
 
 
 
 


