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UCHWAIA NR XLVIII/295/2010 

 RADY GMINY BOLESZKOWICE 

 z dnia 29 ”audziernika 2Ńń0 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla czę`ci obrębu Boleszkowice 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 08. marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 ze zmianami), w związku z uchwaJą Nr XXV/160/08 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 26 listo-

pada 2008 r., ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ”rzyjętych r“związaL z ustaleniami zmiany studium uwarunk“waL 

i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy B“leszk“wice - uchwaJa Rady Gminy B“leszk“wice 
Nr XLVIII/293/2010 z dnia 29 ”audziernika 2Ńń0 r. Rada Gminy Boleszkowice uchwala, c“ nastę”uje: 

TytuJ I 

PRźśPISY OGÓLNś 

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

ce w Gminie B“leszk“wiceŁ 2Ł Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem oznaczono na rysunku planu, stanowią-
cym 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: ń) ”rzeznaczenie terenów “raz linie r“zgraniczające tereny o równym przeznacze-

niu lub równych zasadach zag“s”“dar“wania; 2) zasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“;  
3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJczesnej; 5) wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJt“wania 
przestrzeni publicznych; 6) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu, 
w tym linie zabud“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 zago-

s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu, w tym zakaz zabudowy; 9) zasady moderni-

zacji, rozbudowy i budowy systemów k“munikacji i infrastruktury technicznej; ńŃ) s”“sób i termin tym-

czas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów; ńń) stawki ”r“cent“we, na ”“dstawie 
których ustala się “”Jatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym z dnia 27 marca 2003 r. 2Ł Plan nie “kre`la granic i s”“s“bów zag“s”“dar“wania terenów lub 
“biektów ”“dlegających “chr“nie, ustal“nych na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów, w tym terenów górni-

czych, a takwe naraw“nych na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi “raz zagr“w“nych “suwaniem się mas ziem-

nych, w związku z brakiem wystę”“wania tych terenów w “bszarze ”lanuŁ 3Ł Plan nie “kre`la granic 

i s”“s“bów zag“s”“dar“wania terenów lub “biektów wawnych dla bez”ieczeLstwa 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 i w art. 3 ustawy o “chr“nie zabytków i opiece nad zabyt-

kami z 23 lipca 2003 r. w rozumieniu ”rzyjętym w tych ustawachŁ 2Ł Ilekr“ć w ”lanie uwywa się “kre`leL 
takich jak: 1) ｭustawaｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmianami); 2) ｭuchwaJaｬ - nalewy 
przez to rozumieć 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 symbo-

lem cyfrowo-literowym, o przeznaczeniu i zasadach zag“s”“dar“wania “kre`l“nych w ustaleniach planu; 

5) ｭnieprzekraczalna linia zabudowyｬ - linia wyznacz“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 



Śziennik Urzęd“wy 

W“jewództwa źach“dni“”“m“rskieg“ Nr ń ｦ 16 ｦ Poz. 3 

 

architektury; 6) ｭliniach r“zgraniczającychｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć linie r“zgraniczające tereny elemen-

tarne; 7) ｭurządzeniach t“warzyszącychｬ - urządzenia bud“wlane, budynki garaw“we, g“s”“darcze i hi-

gieniczno - sanitarne oraz obiekty maJej architektury; 8) ｭusJugach uciąwliwychｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
usJugi, które są ”rzedsięwzięciami m“gącymi znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisk“, wymagającymi spo-

rządzenia ra”“rtu o “ddziaJywaniu na `r“d“wisk“, a takwe ”rzedsięwzięcia, dla których “b“wiązek s”“rzą-
dzenia raportu o “ddziaJywaniu na `r“d“wisk“ m“we być wymagany, w my`l r“z”“rządzenia z dnia 9 li-

stopada 2004 r. w sprawie “kre`lenia r“dzajów ”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `ro-

d“wisk“ “raz szczegóJ“wych uwarunk“waL związanych z kwalifikowaniem ”rzedsięwzięcia d“ s”“rzą-
dzenia raportu o “ddziaJywaniu na `r“d“wisk“; 9) ｭusJugi nieuciąwliweｬ- nalewy ”rzez t“ rozumieć usJugi, 
które s”eJniają wymagania sanitarne wJa`ciwe dla ”“dstaw“weg“ ”rzeznaczenia terenu i nie wymagają 
”rze”r“wadzenia ”“stę”“wania w s”rawie “ceny “ddziaJywania na `r“d“wisk“ “kre`l“neg“ w “b“wiązu-

jących ”rze”isach szczególnych; ńŃ) ｭreklamieｬ - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 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 ele-

ment zag“s”“dar“wania terenów, o szer“k“`ci d“st“s“wanej d“ “kre`l“nej sytuacji ”rzestrzennej, zJ“wo-

ną z gatunków “d”“rnych na zanieczyszczenia, “ddzielającą funkcj“nalnie i “”tycznie “biekty uciąwliwe 
“d terenów sąsiednichŁ 

§ 4. 1. Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny, ”rzeznacz“ne na cele r“zw“ju funkcji usJug“wej zwią-
zanej z “bsJugą k“munikacji samochodowej oraz infrastruktury technicznej. 2. W “bszarze “bjętym pla-

nem wydziela się tereny zabud“wy usJug“wej “raz infrastruktury technicznej o funkcjach oznaczonych na 

rysunku planu symbolem: 1) 1U - dla terenów zabud“wy związanej z “bsJugą k“munikacji samochodowej 

w tym stacji ”aliw, “biektów usJug handlu i gastronomii; 2) 2E - dla terenów urządzeL i “biektów za“”a-

trzenia w energię elektrycznąŁ 3Ł Plan d“”uszcza w”r“wadzenie funkcji uzu”eJniających (”rzeznaczenie 
uzu”eJniające) dla funkcji podstawowych, ustal“nych dla terenów “bjętych ustaleniami planu, bez powo-

dowania zmiany charakteru ich zag“s”“dar“wania “raz warunków “chr“ny `r“d“wiska ”rzyr“dniczeg“ 

i kulturowego w ich “brębieŁ 4Ł Okre`l“ne w ”lanie funkcje terenów wskazują ”“dstaw“wy, ustal“ny 

w planie s”“sób ich uwytk“waniaŁ 5Ł Przebieg linii r“zgraniczających dla celów “”rac“waL ge“dezyjnych 
nalewy “kre`lać ”“”rzez “dczyt “si “d”“wiednich linii z rysunku planu miejscowego. 

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

“bjęteg“ ”lanem; 2) “b“wiązujące linie r“zgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasa-

dach zag“s”“dar“wania; 3) ”rzeznaczenie terenów - wyraw“ne na rysunku ”lanu symbolami literowymi 

i numerami wyrówniającymi ”“szczególne tereny; 4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 2. W granicach ob-

szaru “bjęteg“ ”lanem, znajduje się GJówny źbi“rnik Wód P“dziemnych Nr ń34 źbi“rnik Śębn“Ł K“niecz-

ne jest ”“djęcie wszelkich dziaJaL “chr“nnych, ”r“wadzących d“ utrzymania “d”“wiedniej jak“`ci wód 
podziemnych. 3. W bliskim sąsiedztwie terenu, “bjęteg“ wwŁ ”lanem znajdują się istniejące “raz ”lano-

wane formy ochrony przyrody, w tym: 1) rezerwat przyrody R-1 ｭCisy Boleszkowickieｬ; 2) ｭBoleszkowic-

kie Rozlewiskoｬ - obszar zaproponowany w waloryzacji przyrodniczej Gminy B“leszk“wice d“ “bjęcia 
“chr“ną w formie uwytku ek“l“giczneg“Ł 4Ł Wystę”ujące ewentualne uciąwliw“`ci zwŁ z l“kalizacją no-

wych terenów usJug“wych, usankcj“n“wanych za”isami niniejszego planu, nie m“gą wykraczać ”“za 
jego granice. 5. W granicach “bszaru “bjęteg“ ”lanem wystę”uje zaewidencj“n“wane stan“wisk“ arche-

ologiczne. W związku z tym wymagane jest uwzględnienie warunków wynikających z potrzeb ochrony 

`r“d“wiska kultur“weg“Ł 6Ł Na “bszarze ”lanu d“”uszcza się realizację n“wych “biektów bud“wlanych, 
pod warunkiem, we n“we “biekty będą tw“rzyJy u”“rządk“waną zabud“wę o podobnym zharmonizowa-

nym z otoczeniem wyglądzie ”“d względem kolorystyki, materiaJów wyk“Lczeni“wych elewacji i da-

chów, zakazuje się w”r“wadzania “biektów ｭkontenerowychｬ tj. z blachy, onduliny dykty itp. 

TytuJ I 

OGÓLNś źASAŚY OCHRONY ŚźIśŚźICTWA KULTUROWśGO ORAź źASAŚY OCHRONY 
_ROŚOWISKA PRźYROŚNICźśGO 

§ 6. 1. Przedmiotem ochrony w obszarze planu jest obszar stanowiska archeologicznego, 2. W obrę-
bie stanowiska arche“l“giczneg“ ustala się nakaz: ń) zach“wanie stan“wiska ujęteg“ w ewidencji sJuwby 
“chr“ny zabytków; 2) uzgadnianie i “”ini“wanie wszelkich dziaJaL bud“wlanych ”rzez sJuwbę “chr“ny 
zabytków; 3) kawd“raz“w“ wystę”uje “b“wiązek ubiegania się o szczegóJ“we wytyczne konserwatorskie 

i “”inie ”rzed ”“djęciem decyzji o jakiejk“lwiek dziaJaln“`ci; 4) w ”rzy”adku ”“djęcia decyzji o realizacji 

inwestycji istnieje “b“wiązek ”rze”r“wadzenia badaL ratunk“wych na k“szt inwest“raŁ Inwest“rzy z“bo-

wiązani są d“ zawiad“mienia sJuwby “chr“ny zabytków o ”“djęciu dziaJaL inwestycyjnych związanych 

z pracami ziemnymi z wyprzedzeniem minimum miesięcznym w celu um“wliwienia ”rze”r“wadzenia badaL 
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ratunk“wych “raz zsynchr“niz“wania r“bót inwestycyjnych z nadzorem archeologiczno - konserwator-

skim; 5) r“z”“częcie ”rac ziemnych związanych z realizacją inwestycji uzalewnia się “d uzyskania st“s“w-

neg“ zezw“lenia “d sJuwby “chr“ny zabytkówŁ 

§ 7. ńŁ Ustala się w “bszarze “bjętym planem “bjęcie “chr“ną ”“dstaw“wych elementów istniejące-

go systemu przyrodniczego, wskazanych na rysunku planu, a w tym: ń) istniejący system kanaJów melio-

racyjnych; 2) tereny zieleni i zadrzewieL ”rzydr“wnychŁ 2. W “brębie terenów wskazanych w ust. 1 obo-

wiązują: ń) nakaz utrzymania zasięgu ”rzestrzenneg“ włw terenów i istniejących f“rm ich uwytk“wania; 
2) zakaz w”r“wadzania trwaJej zabud“wy ”“za terenami wskazanymi w ustaleniach szczegóJ“wych ”lanuŁ 
3Ł Plan d“”uszcza: ń) r“zbud“wę systemu przyrodniczego o nowe jego elementy, w tym m.in. o plano-

wane zes”“Jy zieleni urządz“nej, niskiej “raz zes”“Jów zieleni iz“lacyjnejŁ 4. W zakresie “chr“ny wód ”lan 
ustala: ń) dla n“w“”r“jekt“wanych terenów zabud“wy usJug“wej “bsJugi nakaz ”“dJączenia “biektów d“ 
zbiorczej kanalizacji, o ile wystę”ują “d”“wiednie warunki techniczne; 2) w przypadku braku zbiorczej 

kanalizacji d“”uszcza się “d”r“wadzanie `cieków d“ szczelnych szamb, ale tylko do czasu wybudowania 

sieci kanalizacji `ciek“wej; 3) nakaz st“s“wania urządzeL i r“związaL technicznych, za”“biegających 
”rzed“stawaniu się d“ wód podziemnych paliw i zanieczyszczeL, związanych z funkcjonowaniem stacji 

paliw, w tym “d”r“wadzania wód “”ad“wych systemem kanalizacji deszczowej zaopatrzonym w separa-

tory substancji ropopochodnych. 5. W szczególn“`ci ”lan ustala: ń) zakaz l“kaliz“wania inwestycji szcze-

gólnie szk“dliwych dla `r“d“wiska “raz inwestycji m“gących ”“g“rszyć stan `r“d“wiska w “brębie granic 
miasta, a w tym: 2) w”r“wadzania nie“czyszcz“nych `cieków k“munalnych i przemysJ“wych d“ ziemi 

i wód ”“wierzchni“wych; 3) d“”uszczenie l“kalizacji inwestycji m“gących ”“g“rszyć stan `r“d“wiska 

w granicach ”lanu jedynie na ”“dstawie “cen “ddziaJywania na `r“d“wisk“, wykazujących brak nega-

tywneg“ “ddziaJywania na w“dy ”“dziemne; 4) d“”uszczenie l“kalizacji “biektów i urządzeL, których 
ewentualne negatywne “ddziaJywanie na `r“d“wisk“, zamykać się będzie w granicach planu. 

TytuJ I 

PRźśPISY SźCźśGÓIOWś 

§ 8. ńŁ Śla terenu ”r“jekt“wanej zabud“wy usJug“wej, “znacz“nej na rysunku ”lanu symbolem: 1U 

(powierzchnia ok. 1,7ha) - ”lan ustala: ń) ”rzeznaczenie terenu: tereny zabud“wy związanej z “bsJugą 
komunikacji samochodowej w tym stacji ”aliw, “biektów usJug handlu i gastronomii; 2) zasady ochrony 

i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“: a) d“”uszczenie w”r“wadzania n“wej zabud“wy usJug“wej, w tym 

stacji ”aliw, “biektów usJug handlu i gastronomii w formie budynków w“ln“st“jących, w lokalizacji zgod-

nej z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, b) dopuszczenie budowy parkingu oraz innych 

urządzeL t“warzyszących, związanych z “bsJugą teg“ terenu, c) d“”uszczenie bud“wy “biektów g“s”o-

darczych, garawy i wiat “raz innych “biektów sJuwących “bsJudze k“munikacji samochodowej, dopasowa-

nych skalą i formą d“ tych “biektów tjŁ ”“d względem wys“k“`ci, ge“metrii, ukJadu kalenicy i pokrycia 

dachu, d) d“”uszczenie l“kalizacji “biektów maJej architektury, w tym sJu”ów, reklam i tablic oraz witryn 

informacyjnych, w formie nawiązującej d“ gJównych “biektów usJug“wych, e) d“”uszczenie l“kalizacji 
”laców manewr“wych, d“jazdów, miejsc postojowych sJuwących “bsJudze ruchu, f) nakaz utrzymania 

st“n“wanej k“l“rystyki elewacji “raz ”“kryć dach“wych budynków tw“rzących ciąg zabud“wy, g) do-

puszczenie budowy nowych elementów sieci i urządzeL infrastruktury technicznej, w tym: sieci 

i ”rzyJączy w“d“ciąg“wych, kanalizacyjnych, elementów kanalizacji deszcz“wej, gaz“wych, cie”J“wni-

czych, stacji transformatorowych, sieci i ”rzyJączy energetycznych, central telef“nicznych, sieci i ”rzyJą-
czy telekomunikacyjnych; 3) zasady “chr“ny wart“`ci `r“d“wiska ”rzyr“dniczego i krajobrazu kulturowe-

go: a) nakaz utrzymania minimalneg“ udziaJu ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej 3Ń% ”“wierzchni terenu, 
b) zakaz odprowadzania oczyszczonych i nie“czyszcz“nych `cieków d“ wód ”“dziemnych i r“wów melio-

racyjnych, c) dopuszczenie preferencyjnego wprowadzania jako paliw gazu i “leju “”aJ“weg“, d) zakaz 
”rzekraczania standardów jak“`ci `r“d“wiska, w tym standardów jak“`ci ”“wietrza ”“za granicami tere-

nu, d“ któreg“ inwest“r ma tytuJ ”rawny, e) nakaz zast“s“wania zieleni iz“lacyjnej na terenie wskazanym 

na rysunku ”lanu, f) d“”uszczenie zast“s“wania zieleni iz“lacyjnej na ”eJnym “bw“dzie dziaJki; 4) zasady 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJczesnej: a) ze względu na ”“J“wenie 
terenu 1U w obszarze stanowiska arche“l“giczneg“ nalewy uwzględnić ustalenia zawarte w § 6 niniejszej 

uchwaJy; 5) wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni ”ublicznych: a) d“”uszcza się 
l“kalizację reklam, “biektów stan“wiących element gminnego systemu informacji wizualnej zgodnie 

z liniami zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu; 6) parametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabud“wy, gabaryty “biektów i wskauniki intensywn“`ci za-

bud“wy: a) nakaz uwzględniania ”rzy ”r“wadzeniu r“bót bud“wlanych ”rzebiegów nie”rzekraczalnych 
linii zabudowy zgodnie z rysunkiem ”lanu, b) ze względu na sąsiedztw“ z terenami lasów “d str“ny ”“Ju-
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dniowo zachodniej (poza obszarem opracowania planu) nakaz ustalenia nieprzekraczalnej linii zabudowy 

zgodnie z przepisami “drębnymi, c) w n“w“”r“jekt“wanych “biektach usJug“wych “raz t“warzyszących 
d“”uszcza się st“s“wanie dachów ”Jaskich, d) d“”uszczenie bud“wy więcej niw jedneg“ budynku usJu-

gowego w “brębie dziaJki bud“wlanej, e) “graniczenie wys“k“`ci zabud“wy d“: - 7.00 m (dla budynków 
usJug“wych w tym stacji paliw), - 5.00 m (dla ”“z“staJych “biektów i urządzeL t“warzyszących), f) “gra-

niczenie il“`ci k“ndygnacji d“: - dwóch k“ndygnacji nadziemnych dla budynków usJug“wych, - jednej 

kondygnacji nadziemnej dla garawy i budynków g“s”“darczych, g) “graniczenie d“”uszczanej ”“wierzchni: 
- zabudowanej - d“ 6Ń% ”“wierzchni dziaJki bud“wlanej, - zabudowy - d“ 2Ń% ”“wierzchni dziaJki bu-

d“wlanej, 7) szczegóJ“we zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem: a) nakaz 

za”ewnienia “bsJugi k“munikacyjnej ”rzez istniejącą zjazd - droga gminna dz. nr 372ł366, która ”“siada 
”“Jączenie z dr“gą kraj“wą - ”“”rzez d“datk“we ”asy ruchu dla ”“jazdów skręcających z drogi krajowej - 

zgodnie z przepisami “drębnymi, b) zakaz wydzielania n“wych dziaJek bud“wlanych za wyjątkiem wydzie-

leL związanych z poszerzeniem dróg “raz bud“wą “biektów infrastruktury technicznej, 8) szczególne wa-

runki zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu: a) d“”uszczenie st“s“wania ele-

mentów bet“n“wych d“ bud“wy “gr“dzeL wyJącznie jak“ elementów sJu”ów i podmurówek, b) s”“sób 

i termin tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania i uwytk“wania terenów: d“ czasu wyk“nania inwe-

stycji d“”uszczenie d“tychczas“weg“ wyk“rzystania terenów jak“ terenów zieleniŁ 2Ł Śla terenów 

z funkcja ”“dstaw“wą tereny “biektów i urządzeL elektr“energetycznych “znacz“nych na rysunku ”lanu 
symbolem: 2E (powierzchnia ok. 50 m²) - plan ustala: 1) przeznaczenie terenu: podstawowe - tereny 

“biektów i urządzeL za“”atrzenia w energię elektryczną; 2) zasady “chr“ny i ksztaJt“wania Jadu ”rze-

strzenneg“: a) d“”uszczenie l“kalizacji w“ln“st“jących “biektów związanych z zapewnieniem energii elek-

trycznej dla terenu ozn. symbolem ńU, 3) zasady “chr“ny wart“`ci `r“d“wiska ”rzyrodniczego 

i kraj“brazu kultur“weg“: a) ustala się minimalny wskaunik terenów bi“l“giczne czynnych na ”“zi“mie 

2Ń%, b) zakaz ”rzekraczania standardów jak“`ci `r“d“wiska ”“za granicami terenu, d“ któreg“ uwytk“w-

nik ma tytuJ ”rawny, 4) zasady “chr“ny dziedzictwa kulturowego i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJcze-

snej: ze względu na ”“J“wenie terenu “znŁ symbolem 2E w “bszarze stan“wiska arche“l“giczneg“ nalewy 
uwzględnić ustalenia zawarte w § 6 niniejszej uchwaJy; 5) wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJt“wa-

nia ”rzestrzeni ”ublicznych: nie ustala się zakazów i “graniczeL tym zakresie; 6) parametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania terenu, w tym linie zabud“wy, gabaryty “biektów 

i wskauniki intensywn“`ci zabud“wy: a) nie ustala się zakazów i “graniczeL tym zakresie, 7) szczegóJ“we 
zasady i warunki scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “bjętych ”lanem: zakaz ”“dziaJu nieruch“m“`ci; 8) 
szczególne warunki zag“s”“dar“wania terenów “raz “graniczenia w ich uwytk“waniu: nie ustala się naka-

zów i “graniczeL w tym zakresie. 

TytuJ I 

Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

§ 9. ńŁ Plan d“”uszcza bud“wę sieci i urządzeL infrastruktury w “bszarze “bjętym ustaleniami planu: 

ń) jak“ inwestycje celu ”ubliczneg“ dla sieci w“d“ciąg“wych, kanalizacyjnych, których bud“wa i eksplo-

atacja nalewy d“ zadaL wJasnych gminy; 2) jak“ inwestycje realiz“wane ”rzez zarządców sieci: energe-

tycznych, gazowych i telekomunikacyjnych na zasadach ekonomicznej “”Jacaln“`ci wymienionych przed-

sięwzięćŁ 2Ł Przebieg ”lan“wanych sieci infrastruktury technicznej “kre`l“n“ jak“: ń) “rientacyjny ”“d 
względem przebiegu i usytuowania w “brębie ”asa infrastruktury dla ”rzebiegów “dcinków ”lan“wanychŁ 
3Ł Śla sieci w“d“ciąg“wych: ń) ”lan“wanych, - plan ustala: a) dopuszczenie zaopatrzenia w w“dę “bsza-

ru “bjęteg“ ustaleniami ”lanu za ”“`rednictwem sieci ”“wiązanych z gminnym systemem w“d“ciągo-

wym, b) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach “”rac“wania ”r“jektów bud“wlanych; 4Ł Śla sieci 
kanalizacji deszczowej: planowanych, plan ustala: 1) dopuszczenie budowy nowych sieci na terenach 

”rzylegJych d“ ”asów dr“g“wych; 2) d“”uszczenie zmian przebiegu sieci w ramach opracowania projek-

tów bud“wlanych; 3) d“”uszczenie bud“wy systemu “dwadniania ”laców manewrowych, miejsc posto-

jowych zw. z obiektami “bsJugi k“munikacji sam“ch“d“wejŁ 5Ł Śla istniejących elementów sieci meliora-

cyjnej, ”“J“w“nych w “brębie terenów usJug“wych (ńU) ”lan ustala nakaz uzgadniania zamierzeL inwe-

stycyjnych na eta”ie ”r“jektu zag“s”“dar“wania dziaJki budowlanej z W“jewódzkim źarządem Melioracji 

i UrządzeL W“dnych w zakresie: 1) zmiany trasy bądu ”rzekrywania cieków melioracyjnych oraz wzno-

szenia budowli melioracyjnych; 2) prowadzenia inwestycji liniowych w terenie zmeliorowanym; 3) odpro-

wadzania `cieków deszczowych z terenów ”rzeznacz“nych ”“d zabud“wę usJug“wą i komunikacji dro-

gowej. 6. Dla planowanych sieci kanalizacji sanitarnej - ”lan ustala: ń) d“”uszczenie “d”r“wadzenia `cie-

ków z “bszaru “bjęteg“ ustaleniami ”lanu d“ systemu kanalizacji sanitarnej, za ”“`rednictwem k“lekt“rów 
do gminnej “czyszczalni `cieków, ”“J“w“nej w Boleszkowicach; 2) dopuszczenie budowy nowych sieci 
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w korytarzach infrastruktury w “brębie dr“gi; 3) d“”uszczenie bud“wy n“wych sieci na terenach ”rzyle-

gJych d“ ”asów dr“g“wych; 4) dopuszczenie 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 terenów n“wej zabud“wy (”“d warunkiem “b“wiązk“weg“ 
przyJączenia d“ sieci kanalizacyjnych w momencie jej wybudowania). 7. Dla planowanych sieci elektro-

energetycznych: `rednieg“ i niskieg“ na”ięcia SN i NN - plan ustala: 1) nakaz zapewnienia zasilania stacji 

transformatorowych usytuowanych n terenie ozn. symbolem 2ś za ”“`rednictwem linii `rednieg“ na”ięcia 
”“Jącz“nych z najbliwszymi istniejącymi obiektami i urządzeniami infrastruktury elektroenergetycznej, usy-

tuowanymi we wsi Boleszkowice; 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) nakaz ”rzebu-

d“wy urządzeL elektr“energetycznych w sytuacjach ”“wstaJych na skutek wystą”ienia k“lizji zamierzeL 
inwestycyjnych z istniejącymi urządzeniami w uzgodnieniu z zarządcą sieci; 5) nakaz rezerwacji terenu dla 
l“kalizacji linii, stacji, ”rzyJączy “raz innych elementów infrastruktury elektr“energetycznej niezbędnych 
dla za“”atrzenia ”lan“wanych “biektów w energii elektryczną “raz “`wietlenia terenów w“kóJ tych “biek-

tów; 6) dopuszczenie zmian przebiegu sieci w ramach “”rac“wania ”r“jektów bud“wlanych, ”“ uzg“d-

nieniu z zarządcą sieci; 7) d“”uszczenie bud“wy n“wych stacji transf“rmat“r“wych “raz linii `rednieg“ 

i niskieg“ na”ięcia w przypadku zmiany za”“trzeb“wania na energię elektryczną w obszarze planu. 8. Dla 

projektowanych sieci gazowych - plan ustala: 1) dopuszczenie budowy nowych sieci w korytarzach infra-

struktury w “brębie dr“gi na warunkach uzg“dni“nych z zarządcą dr“gi; 2) d“”uszczenie bud“wy n“wych 
sieci na terenach ”rzylegJych d“ ”asów dr“g“wych; 3) d“”uszczenie bud“wy n“wych sieci zg“dnie 

z warunkami zarządcy sieci “raz warunkami, jakim ”“winny “d”“wiadać sieci gaz“we “kre`l“ne w Rozpo-

rządzeniu Ministra G“s”“darki z dnia 30-07-2001 (Dz. U. z 2001 r. Nr 97). 9. 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 energiiŁ ńŃŁ Śla ”lan“wanych sieci 
telekomunikacyjnych - ”lan ustala: ń) d“”uszczenie bud“wy n“wych sieci na terenach ”rzylegJych d“ 
”asów dr“g“wychŁ ńńŁ Plan ustala nastę”ujące zasady gr“madzenia i usuwania staJych “d”adów k“mu-

nalnych: ń) nakaz usuwania “d”adów d“ miejsc selektywneg“ skJad“wania “d”adów lub z uwyciem in-

nych r“związaL w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi; 2) dopuszczenie wy-

dzielania miejsc selektywneg“ skJad“wania “d”adów z uwzględnieniem warunków l“kalizacji “d”“wied-

nich pojemników na: a) “d”ady mieszane ”rzeznacz“ne na skJad“wisk“, b) sur“wce wtórne, c) “d”ady 
organiczne przeznaczone do kompostowania, d) wydzielone odpady niebezpieczne, e) inne, w miarę ”o-

trzeb. 

TytuJ I 

Prze”isy koLcowe 

§ 10. ńŁ Plan nie “kre`la terenów wskazanych d“ “bjęcia ”r“cedur scalania nieruch“m“`ciŁ 2. 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 r. poz. 717 

z ”óunŁ zmianami): 1) w wys“k“`ci ń5% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1U, 2) 

w wys“k“`ci ń% - dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2E. 

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

§ 12. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 3Ń dni “d dnia jej “gJ“szenia w Dzienniku Urzęd“wym 

W“jewództwa źach“dni“”“morskiego. 

 

 Przew“dniczący Rady 

 

Jerzy Kopaszewski 
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źaJącznik nr 1 

d“ uchwaJy Nr XLVIII/295/2010 

Rady Gminy Boleszkowice 

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

d“ uchwaJy Nr XLVIII/295/2010 

Rady Gminy Boleszkowice 

z dnia 29 ”audziernika 2Ńń0 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

źAGOSPOŚAROWANIA PRźśSTRźśNNśGO ŚLA CźĘ_CI OBRĘBU BOLśSźKOWICś W GMINIE BOLESZ-

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

przestrzennym (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/295/2010 

Rady Gminy Boleszkowice 

z dnia 29 ”audziernika 2Ńń0 r. 

ROźSTRźŹGNIĘCIś O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-

FRASTRUKTURŹ TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNŹCH GMINŹ ORAź tRÓŚśI ICH 
FINANSOWANIA 1. 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 dalszych prac 

w kierunku wprowadzenia w caJym “bszarze terenów zainwest“wanych, ”“dniesienia standardów tech-

nicznych dróg gminnych, oraz ich rozbudowy, zbiorowego zaopatrzenia w w“dę “raz “d”r“wadzenia 

i “czyszczania `cieków i “`wietlenia drógŁ 2. W związku z uchwaleniem ”lanu wystą”i ”“trzeba realizacji 
polepszenia stanu technicznego drogi gminnej “raz “d”r“wadzenie wód “”ad“wychŁ Inwestycje te 

w ramach uzbr“jenia terenów wskazanych na rysunku ”lanu wg “gólnych zasad “kre`l“nych w uchwale 

będą ”“dejmowane stosownie do przewidywanego i ”lan“waneg“ aktywiz“wania ”“szczególnych “bsza-

rów wskazanych d“ zainwest“waniaŁ 3Ł Ustala się, we uródJem finansowania inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, o których mowa w ”unkcie 2, nalewących d“ zadaL wJasnych gminy, a takwe finan-

s“wania k“sztów wyku”u gruntów ”rzeznacz“nych d“ ich realizacji będą: - `r“dki wJasne gminy, - fundu-

sze Unii Europejskiej; - kredyty bankowe; - 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 ”rywatnychŁ 
3
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UCHWAIA NR XLI/568/10 

 RADY GMINY DOBRA 

 z dnia 9 wrze`nia 2Ńń0 r. 

zmieniająca uchwaJę w s”rawie ustalenia wysoko`ci o”Jaty za `wiadczenia ”unktów 
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę ŚobraŁ 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U. 

z 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 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 


