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UCHWAIA NR XXXIX/268/10 

 RADY GMINY BIERZWNIK 

 z dnia 5 listopada 2010 r. 

w sprawie zmian w statucie Gminnego O`rodka Kultury i Sportu w Bierzwniku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie 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, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 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, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 oraz art. 9 ust. 1, art. 11 

i art. 13 ustawy z dnia 25 ”audziernika ń991 r. o organizowaniu i ”r“wadzeniu dziaJaln“`ci kulturalnej 
(Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, poz. 364; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Nr 96, 

poz. 874, Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598; z 2005 Nr 131, poz. 1091, 

Nr 132, poz. 1111; z 2006 r. Nr 227, poz. 1658; z 2009 r. Nr 62, poz. 504) Rada Gminy uchwala, co 

nastę”uje: 

§ 1. Paragraf nr 14 Statutu ｭGOKiSｬ uchwal“neg“ uchwaJą Nr VI/35/2007 Rady Gminy w Bierzwniku 

z dnia 27 kwietnia 2007 r. otrzymuje brzmienie: 

ｭNa przychody ｭGOKiSｬ skJadają się: 

1) dotacje z budwetu Gminy 

2) d“ch“dy wJasne uzyskane s”“za budwetu gminy od instytucji i ludn“`ci z tytuJu “d”Jatnej realizacji 
zadaL 

3) dobrowolne w”Jaty “sób fizycznych i prawnych 

4) zaciągnięte kredyty, ”“wyczki i inne `r“dki zwr“tneŁｬ 

§ 2. Wyk“nanie uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy. 

§ 3. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie ń4 dni “d daty jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 

Województwa źach“dni“”omorskiego. 

 

 

 

 

Przew“dniczący Rady 

 

Henryk Panek 

 
1

 

2 
2 

UCHWAIA NR XLVIII/294/2010 

 RADY GMINY BOLESZKOWICE 

 z dnia 29 ”audziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla czę`ci obrębu KaleLsko w gminie Boleszkowice. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
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poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwaJą Nr XXV/162/08 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 li-

stopada 2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzenneg“ dla czę`ci “brębu KaleLsk“ w Gminie B“leszk“wice, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ”rzyjętych 
r“związaL z ustaleniami zmiany studium uwarunk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzennego 

gminy Boleszkowice - uchwaJa Rady Gminy Boleszkowice NR XLVIII/293/2010 z dnia 29 ”audziernika 
2010 r. Rada Gminy Boleszkowice uchwala, c“ nastę”uje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejsc“wy ”lan zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ dla czę`ci “brębu KaleLsk“ 

w Gminie B“leszk“wiceŁ 2Ł Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem “znacz“n“ na rysunku ”lanu, stan“wiącym 

zaJącznik graficzny d“ niniejszej uchwaJyŁ 3Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są nastę”ujące zaJączniki: 
ń) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu s”“rządz“ny na mapie w skali ń:ńŃŃŃ; 2) zaJącznik nr 2 - r“zstrzygnięcie 

o s”“s“bie r“z”atrzenia uwag wniesi“nych d“ ”r“jektu ”lanu; 3) zaJącznik nr 3 - r“zstrzygnięcie o sposo-

bie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ zadaL 
wJasnych gminy “raz zasadach ich finans“waniaŁ 4Ł źaJączniki nr 2 i 3 nie stan“wią ustaleL ”lanuŁ 

§ 2. ńŁ Plan “kre`la: 

1) ”rzeznaczenie terenów “raz linie r“zgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“ 

3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu, w tym linie zabudo-

wy, gabaryty “biektów i wskauniki intensywn“`ci zabud“wy; 
7) szczegóJ“we zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem miejscowym; 

8) szczególne warunki zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu, w tym zakaz 

zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej; 

10) s”“sób i termin tymczasowego zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów; 
11) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie których ustala się “”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

2Ł Plan nie “kre`la granic i spos“bów zag“s”“dar“wania terenów lub “biektów ”“dlegających “chro-

nie, ustal“nych na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów, t.jŁ terenów górniczych, “raz zagr“w“nych “suwa-

niem się mas ziemnych, w związku z brakiem wystę”“wania tych terenów w obszarze planu. 

3. Plan okre`la granice “bszarów zalewanych ”rzez w“dy ”Ł=ń%, które z“staJy wyznacz“ne na ry-

sunku ”lanu jak“ “bszary bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dziąŁ CaJy “bszar ”lanu znajduje się w tych 

granicachŁ źasady zag“s”“dar“wania tych terenów “kre`l“ne z“staJy w dalszej czę`ci uchwaJy tjŁ w Roz-

dziale 2, § 6 ust. 6. 

4Ł Plan nie “kre`la granic i s”“s“bów zag“s”“dar“wania terenów lub “biektów wawnych dla bez”ie-

czeLstwa i “br“nn“`ci ”aLstwa, w związku z brakiem ich wystę”“wania w obszarze planu. 

§ 3. 1. W ”lanie st“suje się definicje ”“jęć, “kre`l“ne w art. 2 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. i w art. 3 ustawy o “chr“nie zabytków i opiece nad zabyt-

kami z 23 lipca 2003 r. w rozumieniu ”rzyjętym w tych ustawach. 

2Ł Ilekr“ć w ”lanie uwywa się “kre`leL takich jak: ń) ｭustawaｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ustawę 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 z ”óunŁ zmianami); 2) ｭuchwaJaｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć niniejszą uchwaJę; 3) ｭobszarｬ - 
nalewy ”rzez t“ r“zumieć caJy “bszar “bjęty ”lanem; 4) ｭteren elementarnyｬ - teren wyznaczony liniami 

r“zgraniczającymi i oznaczony indywidualnym symbolem cyfrowo-literowym, o przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania okre`l“nych w ustaleniach planu; 5) ｭnieprzekraczalna linia zabudowyｬ - linia wyzna-

cz“na na rysunku ”lanu “raz “kre`l“na w ustaleniach szczegóJ“wych, która “granicza “bszar usytu“wania 
budynków i budowli w “brysie zewnętrznym `cian na dziaJkach, z wyJączeniem urządzeL infrastruktury 
technicznej, urządzeL bud“wlanych, “biektów maJej architektury; 6) ｭliniach r“zgraniczającychｬ - nalewy 
przez to rozumieć linie r“zgraniczające tereny elementarne; 7) ｭurządzeniach t“warzyszącychｬ - urządze-

nia budowlane, budynki garaw“we, g“s”“darcze i higieniczno - sanitarne oraz obiekty maJej architektury; 
8) ｭusJugach uciąwliwychｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć usJugi, które są ”rzedsięwzięciami m“gącymi zna-

cząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, wymagającymi s”“rządzenia ra”“rtu o “ddziaJywaniu na `r“d“wisk“, 
a takwe ”rzedsięwzięcia, dla których “b“wiązek s”“rządzenia ra”“rtu o “ddziaJywaniu na `r“d“wisk“ m“we 
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być wymagany, w my`l r“z”“rządzenia z dnia 9 listopada 2004 r. w s”rawie “kre`lenia r“dzajów ”rzed-

sięwzięć m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“ “raz szczegóJ“wych uwarunk“waL związanych 

z kwalifikowaniem ”rzedsięwzięcia d“ s”“rządzenia ra”“rtu o “ddziaJywaniu na `r“d“wisk“; 9) ｭusJugi 
nieuciąwliweｬ- nalewy ”rzez t“ r“zumieć usJugi, które s”eJniają wymagania sanitarne wJa`ciwe dla ”“dsta-

wowego przeznaczenia terenu i nie wymagają ”rze”r“wadzenia ”“stę”“wania w sprawie oceny oddzia-

Jywania na `r“d“wisk“ “kre`l“neg“ w “b“wiązujących ”rze”isach szczególnych; ńŃ) ｭreklamieｬ - nalewy 
przez to rozumieć n“`nik reklam“wy, który nie jest bud“wlą sJuwącą reklamie; 11) ｭzieleL iz“lacyjnaｬ - 

nalewy ”rzez t“ r“zumieć zieleL stan“wiącą element zag“s”“dar“wania terenów, o szer“k“`ci d“st“s“wa-

nej d“ “kre`l“nej sytuacji ”rzestrzennej, zJ“w“ną z gatunków “d”“rnych na zanieczyszczenia, “ddzielającą 
funkcjonalnie i “”tycznie “biekty uciąwliwe “d terenów sąsiednichŁ 

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny, ”rzeznacz“ne na cele r“zw“ju bazy trans”“rt“wej, 
usJug“wej “raz tereny zieleni i wód, k“munikacji i infrastruktury technicznej. 

2. W “bszarze “bjętym planem wydziela się tereny związany z funkcją skJad“wą i magazyn“wą, 
oznaczony na rysunku planu symbolem: P - dla terenów skJadów i magazynów “raz bazy trans”“rt“wejŁ 

3. W “bszarze “bjętym planem wydziela się teren związany z funkcją usJug sportu, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem: US - teren “biektów usJug s”“rtu i rekreacji. 

4. W “bszarze “bjętym planem wydziela się teren związany z funkcją usJug turystyki, “znacz“ny na 
rysunku planu symbolem: UT - teren “biektów usJug turystykiŁ 

5. W obszarze “bjętym planem wydziela się teren infrastruktury technicznej, “znacz“ny na rysunku 
planu symbolem: E - teren “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej - elektroenergetyki. 

6. W “bszarze “bjętym planem wyznacza się teren wód ”“wierzchni“wych, “znacz“ny na rysunku 
planu symbolem: WS - teren wód ”“wierzchni“wych `ródląd“wychŁ 

7Ł Plan d“”uszcza w”r“wadzenie funkcji uzu”eJniających (t“warzyszących) dla funkcji ”“dstawo-

wych, ustal“nych dla terenów “bjętych ustaleniami planu, bez powodowania zmiany charakteru ich zago-

s”“dar“wania “raz warunków “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ i kulturowego w ich “brębieŁ 

8. Okre`l“ne w ”lanie funkcje terenów wskazują ”“dstaw“wy, ustal“ny w ”lanie s”“sób ich uwytk“waniaŁ 

9. Przebieg linii r“zgraniczających dla celów “”rac“waL ge“dezyjnych nalewy “kre`lać ”“”rzez “dczyt 
osi odpowiednich linii z rysunku planu miejscowego. 

ńŃŁ Jeweli w planie nie ma ustaleL d“tyczących linii zabud“wy nalewy st“s“wać ”rze”isy “drębneŁ 

§ 5. 1. Nastę”ujące “znaczenia na rysunku ”lanu są ustaleniami “b“wiązującymi: 

1) granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem; 

2) “b“wiązujące linie r“zgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zag“s”“da-

rowania; 

3) ”rzeznaczenie terenów - wyraw“ne na rysunku planu symbolami literowymi i numerami wyrówniają-
cymi ”“szczególne tereny; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy 

2. Na “bszarze ”lanu nie wystę”ują elementy kraj“brazu kultur“weg“ o walorach zabytkowych, w związ-

ku z ”“wywszym nie ustala się nakazów lub “graniczeL w tym zakresie. 

TytuJ I 

źASAŚY OCHRONY _ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

§ 6. 1. W “bszarze ”lanu nie wystę”ują elementy i “bszary “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“, na-

tomiast wystę”ują “ne w sąsiedztwie teg“ “bszaru, i są t“: 

1) Obszary Natura 2000 a w szczególn“`ci: 
a) “bszar s”ecjalnej “chr“ny ”taków ｭDolina Dolnej Odryｬ wyznaczony w celu ochrony populacji 

dzik“ wystę”ujących ”taków “raz utrzymania ich siedlisk, 

b) specjalny obszar ochrony siedlisk ｭDolna Odraｬ wyznaczony w celu ochrony siedlisk przyrodni-

czych “raz gatunków r“`lin i zwierząt; 
2) Park Krajobrazowy ｭUj`cie Wartyｬ; 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr ń ｦ 8 ｦ Poz. 2 

 

3) Obszar Chronionego Krajobrazu ｭAｬ Śębn“ - G“rzów, któreg“ ”rzedmiotem ochrony jest zachowanie 

wal“rów ”rzyr“dniczych i krajobrazowych koryta i zb“czy d“liny rzeki My`li; 
4) Obszar cenny przyrodniczo (OC-6) równ“r“dnych siedlisk wód ”Jynących 

2. W celu ochrony wymienionych w ust. 1 wart“`ci ”rzyr“dniczych zabrania się ”“dejmowania dzia-

JaL m“gących znacząc“ negatywnie “ddziaJywać na cele “chr“ny “bszarów, a w szczególn“`ci: 

1) pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych; 

2) ”“g“rszenie stanu siedlisk gatunków zwierząt i r“`lin; 
3) negatywneg“ w”Jywu na gatunki, dla których z“staJ wyznacz“ny “bszar Natura 2ŃŃŃ; 
4) ”“g“rszenie integraln“`ci “bszarów Natura 2ŃŃŃ lub jeg“ ”“wiązaniaŁ 

3. Plan dopuszcza: 

1) r“zbud“wę systemu przyrodniczego o nowe jego elementy mŁinŁ ”lan“wane zes”“Jy zieleni urządz“nej; 
2) d“”uszczenie w”r“wadzenie d“lesieL w “brębie wyeks”l“at“waneg“ i nieczynneg“ zJ“wa ｭKaleLsk“ｬ 

(na którym znajduje się caJy “bszar ”lanu) - na terenie oznaczonym symbolem US 

3) w”r“wadzenie zes”“Jów zieleni iz“lacyjnej “raz utrzymanie istniejących k“m”leksów zieleni nieurzą-
dzonej w ”“staci zakrzaczeL i zadrzewieLŁ 

4. W zakresie “chr“ny wód ”lan ustala: 

1) zakaz l“kaliz“wania inwestycji szczególnie szk“dliwych dla `r“d“wiska “raz inwestycji m“gących 
”“g“rszyć stan `r“d“wiska, a w tym: 

a) w”r“wadzania nie “czyszcz“nych `cieków byt“wych i przemysJ“wych d“ ziemi i wód ”o-

wierzchniowych, 

b) rolniczego wykorzystywania `cieków, 
c) bud“wy “biektów ”rzemysJ“wych, których dziaJaln“`ć jest szk“dliwa dla `r“d“wiska mimo za-

st“s“wania technicznych `r“dków neutralizujących zanieczyszczenia, 
d) skJad“wania `r“dków i “d”adów ”r“mieni“twórczych 

e) dopuszczenie lokalizacji inwestycji m“gących ”“g“rszyć stan `r“d“wiska w granicach planu je-

dynie na ”“dstawie “cen “ddziaJywania na `r“d“wisk“, wykazujących brak negatywneg“ “ddzia-

Jywania na w“dy ”“dziemne. 

5Ł Obszar ”lanu znajduje się w granicach “bszaru bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią, w związku 

z tym plan ustala: 

1) zakaz l“kaliz“wania inwestycji zaliczanych d“ ”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wisk“; 

2) gromadzenia `cieków, “dch“dów zwierzęcych, `r“dków chemicznych, a takwe innych materiaJów, 
które m“gą zanieczy`cić w“dy, ”r“wadzenia “dzysku lub unieszk“dliwiania “d”adów, w tym w szcze-

góln“`ci ich skJad“wania; 
3) na “bszarach bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią “b“wiązują “graniczenia wynikające z ”rze”isów 

“drębnychŁ 
TytuJ II 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

§ 7. 1. Śla terenu skJadów i magazynów “raz bazy trans”“rt“wej, “znacz“neg“ na rysunku ”lanu 
symbolem: P - plan ustala: 

1) ”rzeznaczenie terenu: teren skJadów, magazynów “raz bazy trans”“rt“wej z dopuszczeniem funkcji 

t“warzyszącej - usJugi nieuciąwliwe; 
2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“: 

a) d“”uszcza się bud“wę “biektu s“cjaln“ - administracyjneg“ związaneg“ z “bsJugą terenu, 
b) d“”uszcza się bud“wę “biektów magazynowo - produkcyjno - warsztatowych oraz wymianę ist-

niejących “biektów na n“we, 
c) d“”uszcza się bud“wę wiat magazynowych, 

d) zakaz w”r“wadzania zabud“wy nie związanej z funkcją ”“dstaw“wą terenu, 
e) d“”uszcza się bud“wę “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalneg“ udziaJu ”“wierzchni bi“l“gicznej czynnej na 2Ń% ”“wierzchni terenu, 
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b) d“”uszczenie u”“rządk“wania g“s”“darki cie”lnej ”“”rzez m“dernizacje istniejąceg“ systemu 

ogrzewania oraz wprowadzanie alternatywnych proekologicznych 

c) dla n“w“”r“jekt“wanych “biektów nakaz ”“dJączenia “biektów d“ zbi“rczej kanalizacji, o ile wy-

stę”ują “d”“wiednie warunki techniczne, 
d) w ”rzy”adku braku zbi“rczej kanalizacji d“”uszcza się “d”r“wadzanie `cieków d“ atest“wanych 

bez“d”Jyw“wych zbi“rników na nieczyst“`ci, ale tylk“ d“ czasu wybud“wania sieci kanalizacji 
`ciek“wej, 

e) zakaz odprowadzania oczyszczonych i nie“czyszcz“nych `cieków d“ wód ”“dziemnych i po-

wierzchniowych, 

f) system “d”r“wadzania wód deszcz“wych nalewy wy”“sawyć w urządzenia eliminujące ryzyko 

zanieczyszczenia `r“d“wiska `r“dkami ropopochodnymi, 

g) zakaz ”rzekraczania standardów jak“`ci `r“d“wiska, w tym standardów jak“`ci ”“wietrza ”“za 
granicami terenu, d“ któreg“ inwest“r ma tytuJ ”rawny; 

4) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 

gabaryty “biektów i wskauniki intensywn“`ci zabud“wy: 
a) zabud“wę kubatur“wą nalewy sytu“wać w obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami za-

budowy, 

b) d“”uszczenie likwidacji istniejących “biektów kontenerowych 

c) dopuszczenie budowy nowego obiektu administracyjno-socjalnego o nastę”ujących warunkach: 
- maksymalna ”“wierzchnia zabud“wy “biektów wymieni“nych w pkt 2 lit. a) i lit. b) do 

1500 m², - maksymalna powierzchnia zabudowy wiat do 1000 m², - “graniczenie wys“k“`ci 
obiektu do 10 m, mierz“nej “d wys“k“`ci ”“sadzki ”arteru d“ kalenicy lub najwywszeg“ 
punktu dachu, - ograniczenie zabudowy do trzech kondygnacji nadziemnych, - dopuszczenie 

zastosowania dachu dwuspadowego lub wielospadowego o nachyleniu ”“Jaci minŁ ńŃ st“p-

ni, d“”uszcza się równiew zast“s“wanie dachu jedn“s”ad“weg“ o nachyleniu ”“Jaci minŁ 
5 stopni, - d“”uszczalna maksymalna szer“k“`ć elewacji fr“nt“wej 25,0 m, - zakaz zasto-

s“wania k“ndygnacji ”“dziemnej (”“d”iwniczeL)Ł 
d) ograniczenie d“”uszczalnej ”“wierzchni zabud“wanej d“ 8Ń% ”“wierzchni terenu lub dziaJki, 

5) granice i s”“s“by zag“s”“dar“wania terenów lub “biektów ”“dlegających “chr“nie, ustal“nych na 
”“dstawie “drębnych ”rze”isów, w tym terenów naraw“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi: 

a) teren ”“J“w“ny jest w “bszarze bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią, zasięg strefy naraw“nej na 
niebez”ieczeLstw“ w oparciu o rzędną w“dy ń% wyn“si ń3,73 m n.p.m., natomiast rzędna te-

renu wyn“si `redni“ ń2,3 m n.p.m., w związku z tym w przypadku budowy nowego obiektu na-

lewy “siągnąć rzędną c“ najmniej 14,0 m n.p.m. poprzez podniesienie terenu (np. utworzenie od-

powiedniej budowli ziemnej) na którym m“wna ”“sad“wić n“w“”r“jekt“wany “biekt, 
b) zakaz w”r“wadzania ”“d”iwniczeL (równiew czę`ci“wych) w projektowanych obiektach, 

c) nakaz zast“s“wania “d”“wiednich zabez”ieczeL instalacji elektrycznych w projektowanych 

obiektach, 

d) nakaz st“s“wania “d”“wiednich zabez”ieczeL innych elementów infrastruktury technicznej jak na 
”rzykJad st“s“wanie zaw“rów zwr“tnych w systemach kanalizacyjnych; 

6) szczegóJ“we zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem miejscowym: 

a) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci ”“d warunkiem za”ewnienia “bsJugi k“munikacyjnej do 

kawdej z nich, 

b) dopuszczenie wydzielenia n“wych dziaJek bud“wlanych ”rzy zach“waniu 

- minimalnej ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej 2ŃŃŃ,0 m², - minimalnej szer“k“`ci fr“ntu dziaJki 
budowlanej 40,0 m, - kąta ”“chylenia granicy dziaJki bud“wlanej w stosunku do pasa dro-

gowego w zakresie 7Ńº - 9Ńº; 
7) szczególne warunki zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu, w tym zakaz 

zabud“wy: zakaz bud“wy innych “biektów, niezwiązanych z funkcją ”“dstaw“wą terenu; 
8) zasady modernizacji rozbudowy systemów k“munikacji: 

a) d“”uszcza się “bsJugę k“munikacyjną terenu P ”“”rzez istniejące zjazdy z drogi powiatowej znaj-

dującej się w bez”“`rednim sąsiedztwie terenu, 
b) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w il“`ci: - 1 mp na 50 m² ”“wierzchni uwytk“wej “biektuŁ 

2Ł Śla terenów usJug s”“rtu, “znaczonych na rysunku planu symbolem: US - plan ustala: 1) przezna-

czenie terenów: tereny usJug s”“rtu i rekreacji; 2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“: 
a) d“”uszczenie bud“wy urządzeL związanych z funkcją ”“dstaw“wą terenu w tym obiekty maJej archi-

tektury it”Ł, b) d“”uszczenie bud“wy “biektów o charakterze tymczasowym, letniskowym, c) dopuszcze-

nie wydzielenia terenu dla potrzeb pola nami“t“weg“, d) zakaz bud“wy “biektów s”“rt“wych kubaturo-
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wych; 3) zasady “chr“ny wart“`ci `r“d“wiska ”rzyr“dniczego i kraj“brazu kultur“weg“: a) ustala się mi-

nimalny wskaunik terenów bi“l“giczne czynnych na ”“zi“mie 7Ń%, b) d“”uszcza się w”r“wadzanie ele-

mentów zieleni urządz“nej, c) uciąwliw“`ć związana z dziaJaln“`cią ”r“wadz“ną w “brębie terenu nie mo-

we wykraczać ”“za ich granice i naruszać standardów jak“`ci“wych `r“d“wiska ustal“nych dla terenów 
sąsiednich, d) g“s”“darkę “d”adami nalewy r“związać w oparciu o “b“wiązujące ”rze”isy; 4) wymagania 

wynikające z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych: a) d“”uszcza się ujedn“lic“ne zag“s”“daro-

wania terenu w zakresie nawierzchni ciągów ”ieszych, elementów maJej architektury, b) d“”uszcza się 
wprowadzenie elementów “`wietlenia o ujednoliconej formie; 5) parametry i wskauniki ksztaJt“wania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabud“wy, gabaryty “biektów i wskauniki intensyw-

n“`ci zabud“wy: a) nie”rzekraczalna linia zabud“wy - zgodnie z rysunkiem planu, b) ograniczenie dopusz-

czalnej powierzchni zabudowanej do 30% terenu; 6) granice i sposoby zagospodar“wania terenów lub 
“biektów ”“dlegających “chr“nie, ustal“nych na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów, w tym terenów nara-

w“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi: a) teren ”“J“w“ny jest w “bszarze bez”“`rednieg“ zagr“wenia 
”“w“dzią, zasięg strefy naraw“nej na niebez”ieczeLstw“ w oparciu o rzędną w“dy ń% wyn“si ń3,73 m 

n.p.m., natomiast rzędna terenu wyn“si `redni“ ń2,3 m n.p.m., w związku z tym na terenie plan ustala 

zakaz bud“wy “biektów innych niw tymczasowe obiekty i urządzenia związane z funkcją ”“dstaw“wą,  
b) zakaz w”r“wadzania ”“d”iwniczeL (równiew czę`ci“wych) w projektowanych obiektach; 7) szczegó-
J“we zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem: a) nakaz za”ewnienia “bsJugi 
komunikacyjnej z istniejącej dr“gi ”ublicznej - ”“wiat“wej, b) d“”uszczenie wydzielenia n“wych dziaJek 
budowlanych przy zachowaniu: - minimalnej ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej 2ŃŃŃ,0 m², - minimalnej sze-

r“k“`ci fr“ntu dziaJki bud“wlanej 5Ń,0 m; c) dopuszczenie wydzielenia dziaJek o innej powierzchni jedynie 

dla dróg wewnętrznych lub “biektów lub urządzeL infrastruktury technicznej, 8) zasady modernizacji roz-

budowy systemów k“munikacji: a) d“”uszcza się “bsJugę k“munikacyjną terenu ”“”rzez zjazd z drogi 

”“wiat“wej znajdującej się w bez”“`rednim sąsiedztwie terenu, b) nakaz za”ewnienia miejsc parkingo-

wych w il“`ci: - co najmniej 1 miejsce ”“st“j“we na kawde 2Ń0 m² ”rzeznacz“ne ”“d funkcje ”“dstawo-

wą; 9) s”“sób i termin tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów: d“”uszcze-

nie tymczas“weg“ wyk“rzystania terenów jak“ terenów zieleniŁ 

3Ł Śla terenów usJug turystyki, “znacz“nych na rysunku ”lanu symbolem: UT - plan ustala: 1) prze-

znaczenie terenów: tereny usJug turystyki i rekreacji; 2) zasady ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzen-

neg“: a) d“”uszczenie bud“wy urządzeL związanych z funkcją ”“dstaw“wą terenu, takich jak: ”“mosty, 

obiekty maJej architektury it”Ł, b) d“”uszczenie bud“wy “biektów o charakterze tymczasowym, letnisko-

wym, c) dopuszczenie wydzielenia terenu dla potrzeb pola nami“t“weg“; 3) zasady “chr“ny wart“`ci 
`r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ i kraj“brazu kultur“weg“: a) ustala się minimalny wskaunik terenów bi“l“gicz-

ne czynnych na poziomie 8Ń%, b) d“”uszcza się w”r“wadzanie elementów zieleni urządz“nej, c) uciąwli-
w“`ć związana z dziaJaln“`cią ”r“wadz“ną w “brębie terenu nie m“we wykraczać ”“za ich granice 

i naruszać standardów jak“`ci“wych `r“d“wiska ustal“nych dla terenów sąsiednich, d) g“s”“darkę “d”a-

dami nalewy r“związać w oparciu o “b“wiązujące ”rze”isy; 4) wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJto-

wania ”rzestrzeni ”ublicznych: a) d“”uszcza się ujedn“lic“ne zag“s”“dar“wania terenu w zakresie na-

wierzchni ciągów ”ieszych, elementów maJej architektury, b) d“”uszcza się w”r“wadzenie elementów 
“`wietlenia o ujednoliconej formie; 5) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“daro-

wania terenu, w tym linie zabud“wy, gabaryty “biektów i wskauniki intensywn“`ci zabud“wy: a) ”lan 
d“”uszcza bud“wę niewielkich “biektów rekreacyjnych sJuwących d“ czas“weg“ ”obytu o nastę”ujących 
parametrach: - powierzchnia zabudowy do 50 m² dla jedneg“ “biektu, ale nie większa niw 4ŃŃ m² licz“na 
dla wszystkich “biektów na caJym terenie, - wys“k“`ć d“ 5 m liczonej od poziomu ”“dJ“gi d“ kalenicy 
lub najwywszeg“ ”unktu dachu, - “granicza się maksymalną il“`ć k“ndygnacji nadziemnych do jednej, - 

zakaz stosowania kondygnacji podziemnych, - d“”uszcza się dach dwus”ad“wy o minimalnym nachyleniu 

ń5 st“”ni lub ”Jaski o nachyleniu w zakresie 5 - 10 stopni; b) nakaz zastosowania ujednoliconych, este-

tycznych materiaJów `cian ”“kryć dach“wych o zbliw“nej k“l“rystyce, c) “graniczenie d“”uszczalnej ”o-

wierzchni zabudowanej do 20% terenu; 6) granice i s”“s“by zag“s”“dar“wania terenów lub “biektów 
”“dlegających “chr“nie, ustal“nych na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów, w tym terenów naraw“nych na 
niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi: a) teren ”“J“w“ny jest w “bszarze bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią, 
zasięg strefy naraw“nej na niebez”ieczeLstw“ w oparciu o rzędną w“dy ń% wyn“si ń3,73 m n.p.m., na-

tomiast rzędna terenu wyn“si `redni“ ń2,3 m n.p.m., w związku z tym na terenie plan ustala zakaz bu-

d“wy “biektów mieszkalnych, a jedynie tymczas“wych “biektów i urządzeL związanych z funkcją ”“d-

staw“wą, b) zakaz w”r“wadzania ”“d”iwniczeL (równiew czę`ci“wych) w projektowanych obiektach,  

c) nakaz zast“s“wania “d”“wiednich zabez”ieczeL instalacji elektrycznych w projektowanych obiektach, 

d) nakaz st“s“wania “d”“wiednich zabez”ieczeL innych elementów infrastruktury technicznej jak na 
”rzykJad st“s“wanie zaw“rów zwr“tnych w systemach kanalizacyjnych; 7) szczegóJ“we zasady i warunki 
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scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem: a) dopuszczenie wydzielenia na terenie drogi we-

wnętrznej, b) d“”uszczenie wydzielenia n“wych dziaJek bud“wlanych ”rzy zach“waniu: - minimalnej po-

wierzchni dziaJki bud“wlanej ńŃŃŃ,0 m², - minimalnej szer“k“`ci fr“ntu dziaJki bud“wlanej 3Ń,0 m;  

c) d“”uszcza się wydzielenie dziaJek o mniejszych powierzchniach jedynie dla wydzielenia drogi we-

wnętrznej “raz dla “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej; 8) zasady modernizacji rozbudowy sys-

temów k“munikacji: a) d“”uszcza się “bsJugę k“munikacyjną terenu z poprzez projektowany zjazd 

z istniejącej dr“gi gminnej - dz. nr 191, b) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w il“`ci: - 1 mp na 

50 m² ”“wierzchni związanej z ”“dstaw“wą funkcją terenuŁ 9) s”“sób i termin tymczasowego zagospo-

dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów: d“”uszczenie tymczas“weg“ wyk“rzystania terenów jak“ 
terenów zieleniŁ 

4Ł Śla terenów z istniejącą funkcją ”“dstaw“wą tereny wód ”“wierzchni“wych, “znacz“nych na ry-

sunku planu symbolem WS - plan ustala: 1) przeznaczenie terenu: wody powierzchniowe; 2) zasady 

ochrony i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“: a) zbi“rnik w“dny ”“wstaJ ”“ wyeks”l“at“wanym wyrobi-

sku kruszyw naturalnych, plan dopuszcza rekreacyjne i sportowe wykorzystanie zbiornika w czę`ci znaj-

dującej się w obszarze planu, b) zakaz zasypywania oraz prowadzenia innych prac m“gących ”“w“d“wać 
zmiany st“sunków w“dnych; 3) szczególne warunki zag“s”“dar“wywania terenów “raz ograniczenia 

w ich uwytk“waniu, w tym zakaz zabud“wy: zakaz uwytk“wania terenu w s”“sób niezwiązany z “chr“ną 
st“sunków w“dnych “raz dziaJaL sJuwących “chr“nie ”rzed ”“w“dziąŁ 

5Ł Śla terenów istniejącej funkcji “biektów i urządzeL infrastruktury technicznej, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem: E - ”lan ustala: ń) ”rzeznaczenie terenu: teren “biektów i urządzeL za“”atrzenia 

w energię elektryczną; 2) zasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“: a) zakaz bud“wy n“wych 
“biektów, b) d“”uszczenie r“zbudowy i ”rzebud“wy istniejących “biektów w zalewn“`ci “d ”“trzeb tech-

nologicznych funkcjonowania obiektu, c) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych i remonto-

wych, ”“legających na d“st“s“waniu istniejącej zabud“wy d“ “b“wiązujących wym“gów technicznych 

“raz w”r“wadzania urządzeL technicznych ”“le”szających warunki uwytk“wania budynków; 3) zasady 
“chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego: a) nakaz utrzymania powierzchni biologicznie 

czynnej na co najmniej 30% powierzchni terenu, b) zakaz ”rzekraczania standardów jak“`ci `r“d“wiska 
poza granicami terenu, d“ któreg“ uwytk“wnik ma tytuJ ”rawny; 4) ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabud“wy, gabaryty “biektów i wskauniki inten-

sywn“`ci zabud“wy: a) d“”uszcza się zmianę istniejących gabarytów “biektów jedynie w przypadku po-

trzeb dla funkcj“n“wania urządzeL, b) nakaz utrzymania istniejących ”“wierzchni zabud“wanych; 5) gra-

nice i s”“s“by zag“s”“dar“wania terenów lub “biektów ”“dlegających ochronie, ustalonych na podsta-

wie “drębnych ”rze”isów, w tym terenów naraw“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi: teren ”“J“w“ny 
jest w “bszarze bez”“`rednieg“ zagr“wenia ”“w“dzią, zasięg strefy naraw“nej na niebez”ieczeLstw“ 

w oparciu o rzędną w“dy ń% wyn“si 13,73 m n.p.m., natomiast rzędna terenu wyn“si `redni“ ń2,3 m 

n.p.m., w związku z tym nalewy “d”“wiedni“ zabez”ieczyć instalacje elektryczną istniejącej stacji trans-

format“r“wej; 6) szczegóJ“we zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem miej-

scowym: a) nie d“”uszcza się ”“dziaJu nieruch“m“`ci, b) “bsJuga k“munikacyjna terenu poprzez teren 

oznaczony symbolem P, “raz ”“”rzez dr“gę gminną (dzŁ nr ńń9) graniczącą z terenem ś “d str“ny ”“Ju-

dniowej. 

§ 8. 1. Plan dopuszcza m“dernizację i r“zbud“wę sieci i urządzeL infrastruktury w “bszarze “bjętym 

ustaleniami ”lanu: ń) jak“ inwestycje celu ”ubliczneg“ dla sieci w“d“ciąg“wych, kanalizacyjnych, których 
budowa i eks”l“atacja nalewy d“ zadaL wJasnych gminy. 

2Ł Przebieg istniejących i planowanych sieci infrastruktury technicznej “kre`l“n“ jak“: ń) wiąwący dla 
”rzebiegów “dcinków istniejących; 2) “rientacyjny ”“d względem przebiegu i usytuowania w “brębie 
”asa infrastruktury dla ”rzebiegów “dcinków ”lan“wanychŁ 

3Ł Śla sieci w“d“ciąg“wych: ń) istniejących - plan ustala: a) dopuszczenie prowadzenia prac moder-

nizacyjnych, b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach “”rac“wania ”r“jektów bud“wlanych, c) 
m“wliw“`ć za“”atrzenia w w“dę “bszaru “bjęteg“ ustaleniami ”lanu za ”“`rednictwem sieci ”“wiązanych 

z gminnym systemem w“d“ciąg“wym; 2) planowanych, - plan ustala: a) dopuszczenie zaopatrzenia 

w w“dę “bszaru “bjęteg“ ustaleniami ”lanu za ”“`rednictwem sieci ”“wiązanych z gminnym systemem 

w“d“ciąg“wym, b) dopuszczenie budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury, c) dopuszczenie 

bud“wy n“wych sieci na terenach ”rzylegJych d“ ”asów dr“g“wych, d) d“”uszczenie zmian przebiegu 

sieci w ramach “”rac“wania ”r“jektów bud“wlanych; 3) na terenach nieuzbr“j“nych w sieci w“d“ciągo-

we plan ustala: a) nakaz zach“wania istniejących studni jak“ za”as“wych ujęć w“dy w sytuacjach nad-

zwyczajnych, b) dopuszczenie budowy studni kopanych i wierconych dla potrzeb zaopatrzenia w w“dę 
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uwytk“wników ”“d warunkiem “b“wiązk“weg“ ”rzyJączenia d“ sieci w“d“ciąg“wych w momencie ich 

wybudowania 

4. Dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnej - ”lan ustala: ń) d“”uszczenie “d”r“wadzenia `cieków 

z “bszaru “bjęteg“ ustaleniami planu do systemu kanalizacji sanitarnej, za ”“`rednictwem k“lekt“rów d“ 
gminnej “czyszczalni `cieków; 2) dopuszczenie budowy nowych sieci w korytarzach infrastruktury;  

3) d“”uszczenie bud“wy n“wych sieci na terenach ”rzylegJych d“ ”asów dr“g“wych; 4) d“”uszczenie 
zmian przebiegu sieci w ramach “”rac“wania ”r“jektów bud“wlanych; 5) d“”uszczenie bud“wy bez“d-

”Jyw“wych zbi“rników na nieczyst“`ci ”Jynne dla ”“trzeb tymczas“weg“ “d”r“wadzenia `cieków z tere-

nów n“wej zabud“wy (”“d warunkiem “b“wiązk“weg“ ”rzyJączenia d“ sieci kanalizacyjnych w momen-

cie jej wybudowania). 

5Ł Śla “biektów i sieci elektroenergetycznych: 1) w “brębie ”lanu znajduje się stacja transf“rmatoro-

wa So-2873 zasilana elektr“energetyczną linią kabl“wą ń5 kV, dla linii tej nalewy wydzielić k“rytarz tech-

niczny; 2) dla terenów, na których zajdzie ”“trzeba zasilenia w energię elektryczną nalewy wyk“nać n“wą 
stację transf“rmat“r“wą ń5łŃ,4 kV sJu”“wą lub ki“sk“wą, wydzielając dziaJkę o wymiarach 5 m na 6 m; 

3) dopuszczenie prowadzenia prac modernizacyjnych stacji trafo oraz linii elektroenergetycznych; 4) do-

”uszczenie ”rzebud“wy urządzeL elektr“energetycznych w sytuacjach ”“wstaJych na skutek wystą”ienia 
kolizji zamierzeL inwestycyjnych z istniejącymi urządzeniami; 5) nakaz rezerwacji terenu dla lokalizacji 

linii, stacji, ”rzyJączy “raz innych elementów infrastruktury elektr“energetycznej niezbędnych dla zaopa-

trzenia ”lan“wanych “biektów w energii elektryczną “raz “`wietlenia terenów w“kóJ tych “biektów;  
6) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach “”rac“wania ”r“jektów bud“wlanych 

6. Dla zaopatrzenia w cie”J“ ”lan ustala st“s“wanie jak“ ”refer“wanych czynników grzewczych: 
ń) gazu; 2) energii elektrycznej; 3) “leju “”aJ“weg“ o niskiej zawart“`ci siarki; 4) “dnawialnych uródeJ 
energii. 

7. Dla sieci telekomunikacyjnych: ń) istniejących - plan ustala: a) dopuszczenie prowadzenia prac 

modernizacyjnych w “brębie sieci i urządzeL telek“munikacyjnych, b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci 

w ramach “”rac“wania ”r“jektów bud“wlanych; 2) ”lan“wanych - plan ustala: a) nakaz budowy nowych 

sieci w korytarzach infrastruktury, b) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach ”rzylegJych d“ ”a-

sów dr“g“wychŁ 

8Ł Plan ustala nastę”ujące zasady gr“madzenia i usuwania staJych “d”adów k“munalnych: 1) nakaz 

usuwania “d”adów d“ miejsc selektywneg“ skJad“wania “d”adów lub z uwyciem innych r“związaL w ra-

mach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi; 2) dopuszczenie wydzielania miejsc selek-

tywneg“ skJad“wania “d”adów z uwzględnieniem warunków l“kalizacji “d”“wiednich ”“jemników na 
odpady. 

TytuJ III 

PRźśPISY KOKCOWś: 

§ 10. Ustala się nastę”ujące stawki ”r“cent“we sJuwące naliczaniu “”Jaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

z 2003 r. poz. 717): 1) w wys“k“`ci ń5% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: P,2) 

w wys“k“`ci 2Ń% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US, UT,3) w wys“k“`ci ń% - 
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E,4) w wys“k“`ci ń% - dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem WS. 

§ 11. Wyk“nanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się Wójt“wi Gminy Boleszkowice. 

§ 12. UchwaJa wch“dzi w wycie w terminie 3Ń dni “d daty jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym 

W“jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

 Przew“dniczący Rady 

 

Jerzy Kopaszewski 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr XLVIII/294/2010 

Rady Gminy Boleszkowice 

z dnia 29 ”audziernika 2Ńń0 r. 
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źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XLVIII/294/2010 

Rady Gminy Boleszkowice 

z dnia 29 ”audziernika 2Ńń0 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla czę`ci obrębu KaleLsko w Gminie Boleszkowice 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.) Rada Gminy B“leszk“wice stwierdza, iw w ustalonym 

ustawowo terminie, w ramach ”r“cedury s”“rządzania ”lanu miejscowego, do projektu planu miejscowe-

g“ nie w”JynęJy wadne uwagi, “kre`l“ne w art. 17 pkt 1ń ustawy, które wymagaJyby r“zstrzygnięciaŁ 

 

 

 

źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XLVIII/294/2010 

Rady Gminy Boleszkowice 

z dnia 29 ”audziernika 2Ńń0 r. 

do uchwaJy Nr XLVIII/294/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 ”audziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego dla czę`ci obrębu 
KaleLsko w Gminie Boleszkowice 

Art. 1. ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z źAKRśSU INFRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNŹCH GMINŹ ORAź 
tRÓŚśI ICH FINANSOWANIA ńŁ Na terenie Gminy Boleszkowice realizowany jest sukcesywnie program 

modernizacji i r“zbud“wy dróg gminnych ich “`wietlenia “raz w“d“ciąg“wania i kanaliz“wania terenów 
”ublicznych dróg gminnychŁ Przyg“t“wane są niezbędne ”r“gramy dokumentacyjne dla prowadzenia dal-

szych prac w kierunku wprowadzenia w caJym “bszarze terenów zainwest“wanych, ”“dniesienia stan-

dardów technicznych dróg gminnych, oraz ich rozbudowy, zbiorowego zaopatrzenia w w“dę “raz “d”ro-

wadzenia i “czyszczania `cieków i “`wietlenia drógŁ 2. W związku z uchwaleniem ”lanu wystą”i ”“trzeba 
realizacji “biektów i urządzeL związanych z “bsJugą terenów s”“rtu i rekreacji, w tym elementów elektro-

energetyki, zaopatrzenia w w“dę “raz “d”r“wadzenia `cieków “raz wyk“nania wjazdów z dróg ”ublicz-

nych “raz ciągów ”iesz“ jezdnych na tych “bszarachŁ Inwestycje te w ramach uzbr“jenia terenów wska-

zanych na rysunku ”lanu wg “gólnych zasad “kre`l“nych w uchwale będą ”“dejmowane stosownie do 

przewidywanego i ”lan“waneg“ aktywiz“wania ”“szczególnych “bszarów wskazanych d“ zainwest“wa-

niaŁ 3Ł Ustala się, we uródJem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, o których mo-

wa w ”unkcie 2, nalewących d“ zadaL wJasnych gminy, a takwe finans“wania k“sztów wyku”u gruntów 
”rzeznacz“nych d“ ich realizacji będą: - `r“dki wJasne gminy, - fundusze Unii Europejskiej; - kredyty ban-

kowe; - emisje obligacji komunalnych; 4Ł Ustala się wyk“rzystanie innych uródeJ `r“dków finans“wych 
nie wymienionych w punkcie 3, w tym równiew ws”óJfinans“wania wywej wymieni“nych zadaL zg“dnie 

z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finans“waniu dróg ”ublicznych “raz ze `r“dków ”rywatnych. 
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