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§ 6 

1. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie poradni specjalistycz-
nych zdrowia psychicznego zapewnione zosta-
nie bez istotnego ograniczenia ich dostćpności, 
warunków udzielania i jakości przez Niepublicz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej Joanna Manaster-
ska w Wołowie.  

2. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie poradni specjalistycz-
nych uzaleşnień zapewnione zostanie bez istot-
nego ograniczenia ich dostćpności, warunków 
udzielania i jakości przez Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia Psychicz-
nego i Leczenia Uzaleşnień „SELF” w Trzebnicy, 
NZOZ „Centrum” w Środzie Śląskiej, Centrum 
Psychiatrii i Psychologii „MARIAMED” w Lubi-
nie, NZOZ „Centrum Zdrowia Psychicznego” 
we Wrocławiu oraz NZOZ Centrum Medyczne 
PRACTIMED we Wrocławiu.  

3. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie poradni specjalistycz-
nych pulmonologii i chorób płuc zapewnione 
zostanie bez istotnego ograniczenia ich dostćp-
ności, warunków udzielania i jakości przez Dol-
nośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu.  

4. Dalsze nieprzerwane udzielanie świadczeń 
zdrowotnych w zakresie stacji dializ zapewnia 
bez istotnego ograniczenia ich dostćpności, wa-

runków udzielania i jakości Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne Centrum 
Medyczne „Nefromedica” – Brzeg Dolny.  

§ 7 

Zobowiązania i naleşności Powiatowego Zespołu 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wołowie po jego 
likwidacji stają sić zobowiązaniami i naleşnościami 
Powiatu Wołowskiego.  

§ 8 

Majątek pozostały po zakończeniu likwidacji Zakła-
du po zaspokojeniu wierzytelności staje sić wła-
snością Powiatu Wołowskiego.  

§ 9 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Zarzą-
dowi Powiatu.  

§ 10 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE 
NR XXXVI/254/09 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bolków dla terenów położonych w obrębach 
   Stare Rochowice oraz Wolbromek i Bolków – obszar planistyczny „B” 

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 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z 2001 r., ze zmianami) w związku z uchwała Rady Miejskiej 
w Bolkowie XIII/87/07 z dnia 26 paŝdziernika 2007 r. z póŝn. zmianą, 
po stwierdzeniu zgodności przyjćtych rozwiązań z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bolków uchwalonego uchwałą nr XIX/144/2000 z dnia 17 marca 2000 r. 
z póŝn. zmianami: Rada Miejska w Bolkowie uchwala, co nastćpuje: 

 
 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Bolków 
dla terenów połoşonych w obrćbach Stare Ro-
chowice oraz Wolbromek i Bolków – obszar 
planistyczny „B”. 

2. Granice obszaru objćtego zmianą planu ozna-
czono w załączniku graficznym, sporządzonym 
na mapie w skali 1 : 2000, stanowiącej integral-
ną czćść niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi czćściami niniejszej uchwały są 
nastćpujące załączniki: 
1) załącznik nr 1 − rysunek zmiany planu spo-

rządzony na mapie w skali 1 : 2000, dotyczą-
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cy terenu połoşonego w obrćbach Wolbro-
mek i Bolków, 

2) załącznik nr 2 − rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy, oraz 
zasadach ich finansowania, 

4. Załącznik nr 2 nie stanowi ustaleń zmiany pla-
nu. 

5. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czających tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

6) parametrów i wskaŝników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaŝników intensywności zabudowy, 

7) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrćbnych 
przepisów, w tym terenów górniczych,  
a takşe naraşonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagroşonych osuwaniem sić 
mas ziemi, 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomości objćtych zmianą 
planu miejscowego, 

9) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich uşyt-
kowaniu, w tym zakazów zabudowy, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

11) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i uşytkowania 
terenów, 

12) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala sić opłatć, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa 
o: 

1) zmianie planu − naleşy przez to rozumieć 
zmianć miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Bolków dla terenów 
połoşonych w obrćbach Stare Rochowice oraz 
Wolbromek i Bolków – obszar planistyczny 
„B”, 

2) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar wy-
odrćbniony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi oraz symbolem literowym i nu-
merem, 

3) stanie istniejącym − naleşy przez to rozumieć 
stan w dniu wejścia w şycie niniejszej uchwa-
ły, 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu − naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji zmiany planu winno stać sić 
dominującą formą wykorzystania terenu.  
W ramach przeznaczenia podstawowego 
mieszczą sić elementy zagospodarowania to-
warzyszącego warunkujące prawidłową reali-
zacji funkcji podstawowej, 

5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu − nale-
şy przez to rozumieć przeznaczenie, które mo-
şe być realizowane jako uzupełnienie funkcji 
podstawowej, na terenach na których dopusz-
czają je przepisy szczegółowe niniejszej 
uchwały oraz w stopniu określonym tymi 
przepisami, 

6) terenach działalności gospodarczej – naleşy 
przez to rozumieć funkcjć terenów i obiektów 
słuşących działalności z zakresu: 
a) produkcji, 
b) magazynowania i składowania towarów, 
c) obsługi transportu, w tym baz i stacji paliw, 
d) handlu hurtowego, 
e) rzemiosła i drobnej wytwórczości, 

7) obowiązującej linii rozgraniczającej − naleşy 
przez to rozumieć linić rozgraniczającą tereny 
o róşnym przeznaczeniu i róşnych zasadach 
zagospodarowania, której przebieg oznaczony 
na rysunku zmiany planu ma charakter wiąşą-
cy i nie moşe ulegać przesunićciu, 

8) orientacyjnej linii rozgraniczającej − naleşy 
przez to rozumieć linić rozgraniczającą tereny, 
której przebieg określony na rysunku zmiany 
planu moşe podlegać przesunićciu na warun-
kach określonych w ustaleniach szczegóło-
wych zmiany planu, 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linić, która nie moşe być 
przekroczona przy sytuowaniu zabudowy, 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy z wymaganą 
orientacją budynku – naleşy przez to rozumieć 
linić, która narzuca restrykcje analogiczne jak 
nieprzekraczalna linia zabudowy i dodatkowo 
ustala, şe kierunek ściany budynku usytuowa-
nej od strony tej linii ma być do niej równole-
gły na długości min. 75% tej ściany, 

11) wskaźniku intensywności zabudowy − naleşy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych obiektów kubaturowych zlo-
kalizowanych w obrćbie działki do powierzch-
ni tej działki. Jeşeli zmiana planu ustala zakaz 
podziału terenu, wskaŝnik intensywności za-
budowy odnosi sić do całego terenu, 

12) wskaźniku zabudowy działki/terenu − naleşy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni zabudowy stałych obiektów 
zlokalizowanych w obrćbie działki/terenu do 
powierzchni tej działki/ terenu, 

13) dachu symetrycznym − naleşy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w osi 
(osiach) głównej bryły budynku, 

14) wysokości zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć, o ile z ustaleń szczegółowych nie wynika 
inaczej, wysokość mierzoną od średniej rzćd-
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nej terenu w miejscu posadowienia budynku 
do jego najwyşszego punktu, 

15) nośniku reklamowym – naleşy przez to rozu-
mieć wolno stojące, trwale związane z grun-
tem urządzenia reklamowe, niepełniące rów-
nocześnie innych funkcji, 

16) posadzce urbanistycznej – naleşy przez to 
rozumieć powierzchnić terenu stanowiącą do-
jazdy, dojścia oraz urządzone trawniki i skwe-
ry, 

17) obowiązujących przepisach szczególnych − 
naleşy przez to rozumieć przepisy prawa po-
wszechnego i wydawane na ich podstawie 
niezaleşne od planu decyzje administracyjne, 
obowiązujące w dniu wejścia w şycie niniej-
szej uchwały oraz wprowadzane w terminach 
póŝniejszych. 

§ 3 

1. Nastćpujące oznaczenia w rysunku zmiany pla-
nu są ustaleniami obowiązującymi: 

1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny  
o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasa-
dach zagospodarowania, 

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny  
o róşnym przeznaczeniu lub róşnych zasa-
dach zagospodarowania, z zastrzeşeniem 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

3) przeznaczenie terenów − wyraşone na ry-
sunku planu symbolami literowymi i nu-
merami wyróşniającymi poszczególne te-
reny, 

4) oznaczenia dotyczące kategoryzacji ele-
mentów układu komunikacji kołowej − 
funkcje i standardy techniczne dróg, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy z wyma-

ganą orientacja budynków, 
7) granice działek, z zastrzeşeniem ustaleń 

szczegółowych niniejszej uchwały, 
8) oznaczenie przestrzeni publicznej, 
9) oznaczenie szpaleru drzew wskazanego do 

zachowania, z zastrzeşeniem ustaleń szcze-
gółowych niniejszej uchwały, 

10) granice obszaru objćtego zmianą planu, 
rozumiane jako toşsame z przyległymi do 
nich liniami rozgraniczającymi. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 4 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych  
                zasadach zagospodarowania 

1. Tereny DG.1, DG.2: 
1) przeznaczenie podstawowe teren działalno-

ści gospodarczej, o której mowa w par. 2  
pkt 6 niniejszej uchwały, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
b) zieleń urządzona i ochronna, 
c) ogólnodostćpne parkingi, 
d) usługi handlu detalicznego o powierzchni 

sprzedaşowej nieprzekraczającej 400 m2, 

3) orientacyjna linia rozgraniczające mogą ulec 
przesunićciu: 
a) wzdłuş dróg lokalnych oznaczonych sym-

bolami KD/D.1 oraz KD/D.2 – w zakresie 
5,00 m, a w rejonie placyków słuşących 
nawracaniu w zakresie 20,00 m, jednak 
pod warunkiem zachowania ustalonej w 
zmianie planu minimalnej szerokości tych 
dróg, 

b) wzdłuş terenu ZN.2 – w zakresie 10,00 m. 
2. Teren ZN.1: 

1) przeznaczenie podstawowe − teren zieleni 
nieurządzonej, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
b) wody powierzchniowe śródlądowe (cieki  

i oczka wodne), 
3) orientacyjna linia rozgraniczająca moşe ulec 

przesunićciu w zakresie 5,00 m, jednak pod 
warunkiem zachowania ustalonej w zmianie 
planu minimalnej szerokości drogi KD/D.1. 

3. Teren ZN.2: 
1) przeznaczenie podstawowe − teren zieleni 

nieurządzonej, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, 

b) parkingi, 
3) orientacyjna linia rozgraniczająca moşe ulec 

przesunićciu zakresie 10,00 m. 
4. Teren ZN.3: 

1) przeznaczenie podstawowe − teren zieleni 
nieurządzonej, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) tereny komunikacji – ewentualne posze-

rzenie drogi krajowej nr 5, 
b) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
3) orientacyjna linia rozgraniczająca moşe ulec 

przesunićciu w zakresie 5,00 m od strony 
drogi KD/D.2 pod warunkiem zachowania 
ustalonej w zmianie planu minimalnej szero-
kości tej drogi oraz z dopuszczeniem przesu-
nićcia linii rozgraniczającej w zakresie do 
20,00 m w rejonie placyku manewrowego na 
zakończeniu drogi. 

5. Teren ZN.4: 
1) przeznaczenie podstawowe teren zieleni nie-

urządzonej oraz teren rolniczy, 
2) przeznaczenie uzupełniające − obiekty  

i urządzenia infrastruktury technicznej, 
3) orientacyjna linia rozgraniczająca moşe ulec 

przesunićciu w zakresie 5,00 m, jednak pod 
warunkiem zachowania ustalonej w zmianie 
planu minimalnej szerokości drogi KD/D.2. 

6. Teren ZN.5: 
1) przeznaczenie podstawowe − teren zieleni 

nieurządzonej oraz teren rolniczy, 
2) przeznaczenie uzupełniające − obiekty  

i urządzenia infrastruktury technicznej, 
3) orientacyjna linia rozgraniczająca moşe ulec 

przesunićciu w zakresie 5,00 m jednak pod 
warunkiem zachowania ustalonej w zmianie 
planu minimalnej szerokości drogi KD/D.2. 
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§ 5 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kultu-
rowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej,  
a także parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki  
                   intensywności zabudowy 

1. Tereny DG.1, DG.2: 
1) wprowadza sić nastćpujące zasady kształto-

wania ładu przestrzennego i krajobrazu kul-
turowego: 
a) zabudowć kubaturową naleşy sytuować, 

respektując nieprzekraczalne linie zabu-
dowy wyznaczone na rysunku zmiany 
planu, 

b) na całym terenie dopuszcza sić sytuowa-
nie: 
− dojść, dojazdów i otwartych parkin-

gów, 
− zieleni izolacyjnej i kompozycyjnej, 
− obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej słuşących obsłudze terenu, 
a takşe lokalnych i magistralnych sieci 
infrastruktury technicznej, 

c) ewentualne place składowe naleşy sytu-
ować w głćbi działek w stosunku do drogi 
KD/GP.1, 

2) ustala sić nastćpujące wymagania architek-
toniczne dotyczące projektowanej zabudo-
wy: 
a) maksymalna wysokość budynków –  

10,00 m. Wysokość ta moşe być przekro-
czona instalacjami technologicznymi  
o 50%,  

b) dachy – o kącie nachylenia połaci maksi-
mum 12°, jednakowym we wszystkich 
budynkach sytuowanych w obrćbie dział-
ki, 

c) we wszystkich budynkach sytuowanych  
w obrćbie działki wymaga sić stosowania 
ujednoliconych rozwiązań w zakresie wy-
kończenia i kolorystyki elewacji, 

d) wprowadza sić wymóg róşnicowania  
w odstćpach 12,00−30,00 m formy elewa-
cji widocznych od strony drogi KD/GP.1, 
szczególnie poprzez takie zabiegi jak za-
stosowanie uskoków, ryzalitów, róşnico-
wanie materiałów wykończeniowych, ko-
lorystyki oraz wprowadzanie przeszkleń, 

e) na kaşdej działce wymaga sić stosowania 
jednorodnych rozwiązań w zakresie po-
sadzek urbanistycznych, 

f) na terenie DG.1 ustaloną wysokość zabu-
dowy naleşy mierzyć od poziomu korony 
drogi krajowej nr 5 (KD/GP.1), w osi dział-
ki, 

3) ustala sić nastćpujące wskaŝniki wykorzy-
stania terenu: 
a) wskaŝnik zabudowy terenu maksimum − 

0,50, 
b) wskaŝnik intensywności zabudowy mak-

simum 1,00, 
4) ustala sić nastćpujące zasady ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków: 

a) w przypadku odkrycia podczas robót 
ziemnych przedmiotów, co do których 
istnieje przypuszczenie, şe mogą być za-
bytkami, naleşy stosować przepisy usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami. 

2. Tereny ZN.1, ZN.2, ZN.3, ZN.4, ZN.5 – nie ustala 
sić. 

§ 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

1. Tereny ZN.1 – nie ustala sić, 
2. Tereny DG.1, DG.2, ZN.2, ZN.3, ZN.4, ZN.5: 

1) zasićg przestrzeni publicznej określa rysunek 
zmiany planu, 

2) w przestrzeni publicznej dopuszcza sić loka-
lizacjć nośników reklamowych wyłącznie  
w granicach terenów DG.1 oraz DG.2, zwią-
zanych z działalnością prowadzoną w obrć-
bie ww. terenów w ilości maksimum 1 no-
śnik reklamowy na kaşdej z działek budow-
lanych, 

3) ustala sić nastćpujące wymagania dla ogro-
dzeń przyległego do drogi krajowej nr 5 
(KD/GP.1): 
a) maksymalna wysokość − 2,30 m, 
b) powierzchnia prześwitów – minimum 

70% 

§ 7 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

1. Tereny DG.1, DG.2: 
1) energić dla celów grzewczych i technolo-

gicznych naleşy pozyskiwać z zastosowa-
niem rozwiązań proekologicznych, 

2) tereny nie podlegają ochronie akustycznej  
w myśl art. 114 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, 

3) ustala sić minimalny wskaŝnik terenów bio-
logicznie czynnych na poziomie 15%. 
Wskaŝnik ten naleşy odnosić do działki bu-
dowlanej, 

4) ewentualna uciąşliwość związana z działal-
nością prowadzoną w obrćbie terenów nie 
moşe przekraczać ich granic, 

5) naleşy zapewnić zorganizowany odbiór ście-
ków opadowych z nawierzchni utwardzo-
nych i przed odprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej oczyszczać z zanieczyszczeń ro-
popochodnych, 

6) gospodarkć odpadami naleşy rozwiązać  
w oparciu o obowiązujące przepisy szcze-
gólne, w sposób gwarantujący stały odbiór 
odpadów, 

2. Tereny ZN.1, ZN.2, ZN.3, ZN.4, ZN.5: 
1) do zachowania wskazuje sić istniejący szpa-

ler drzew oznaczony na rysunku zmiany pla-
nu (teren ZN.1). Wymóg ten naleşy trakto-
wać jako wymóg zachowania ciągu zieleni w 
miejscu wskazanym na rysunku planu. 
Ewentualne wycinki naleşy rekompensować 
nowymi nasadzeniami. 

2) ustala sić minimalny wskaŝnik terenów bio-
logicznie czynnych: 
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a) na terenie ZN.1 – 95%, 
b) na terenie ZN.2 – 60%, 
c) na terenach ZN.3, ZN.4 i ZN.5 – 95%. 

§ 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych  
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się  
                                mas ziemi 

Teren objćty zmianą planu połoşony jest w strefie 
ochrony pośredniej zewnćtrznej ujćcia wody po-
wierzchniowej w Przybkowie dla miasta Legnicy, 
ustanowionej Decyzją Wojewody Legnickiego 
nr OŚ.III.6210-2/56/95 z dnia 28 sierpnia 1995 r. 
Zmiana planu nie wprowadza dodatkowych usta-
leń ponad nakazy, zakazy i graniczenia obowiązu-
jące na podstawie w/w decyzji. 

§ 9 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych zmianą planu miejscowego 

1. Tereny DG.1, DG.2, − podział terenów oznaczo-
ny w załączniku graficznym zmiany planu moşe 
ulec zmianie pod warunkiem zachowania na-
stćpujących wymagań: 
1) respektowania ustaleń regulacyjnych zmiany 

planu, 
2) minimalnej wielkości samodzielnej działki 

budowlanej – 10 000 m2, 
3) minimalnej szerokość działki od strony drogi 

KD/GP.1– 80,00 m, 
4) kąta granicy działki od strony drogi KD/GP.1 

na głćbokości minimum 200 m mieszczące-
go sić w zakresie 80°−100°, 

5) zapewnienia wszystkim wydzielanym dział-
kom dostćpu komunikacyjnego do przyle-
głych dróg dojazdowych. 

2. Tereny ZN.1, ZN.2, ZN.3, ZN.4, ZN.5 – nie 
wprowadza sić dodatkowych ustaleń ponad 
obowiązujące przepisy szczególne. 

§ 10 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-

kazy zabudowy 

1. Tereny DG.1, DG.2 – nie ustala sić. 
2. Tereny ZN.1, ZN.2, ZN.3, ZN.4, ZN.5 – ustala sić 

zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej. 

§ 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) dla odcinka drogi krajowej nr 5 oznaczonej 

symbolem KD/GP.1 ustala sić: 
a) klasa techniczna – GP – droga główna 

przyspieszona, docelowy przekrój: 2 jezd-
nie po 2 pasy ruchu, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających – 
zgodnie ze stanem istniejącym, 

c) zakaz lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej niezwiązanych z drogą, 

d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
e) obsługa komunikacyjna terenów przyle-

głych – wyłącznie poprzez drogi dojazdowe. 
2) dla dróg dojazdowych, oznaczonych symbo-

lem KD/D.1, KD/D.2 ustala sić: 
a) klasa techniczna – D – drogi dojazdowe, 
b) szerokość w liniach rozgraniczających – 

minimum 12,00 m, 
c) dopuszczalne przesunićcie orientacyjnych 

linii rozgraniczających – 5,00 m, a w rejo-
nie placyku manewrowego na zakończe-
niu drogi KD/D.1 w zakresie 20,00 m przy 
zachowaniu wymagań dot. minimalnej 
szerokości dróg, 

d) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, 
e) prowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej – na warunkach określonych w prze-
pisach szczególnych, 

3) teren o symbolu KD/D.3 stanowi fragment 
drogi dojazdowej zapewniającej włączenie 
do drogi głównej krajowej nr 5, realizowanej 
w ramach modernizacji ww. drogi krajowej, 

4) dla drogi rolniczej, oznaczonej symbolem 
KD/r.1, ustala sić: 
a) szerokość w linia rozgraniczających – wg 

stanu istniejącego, 
b) prowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej – na warunkach określonych w prze-
pisach szczególnych. 

2. Ustala sić nastćpujące minimalne wskaŝniki 
ilości miejsc postojowych na terenach DG.1 
oraz DG.2: 
1) administracji i handlu – 1 miejsce/40 m2 po-

wierzchni uşytkowej, 
2) pozostałych usług i działalności – 1 miejsce/4 

uşytkowników (klienci, kontrahenci, pracow-
nicy) lub 1 miejsce na 100 m2 powierzchni 
uşytkowej budynków. 

3. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 
1) tereny DG.1, DG.2: 

a) zaopatrzenie w wodć oraz gospodarkć 
ściekową naleşy rozwiązać indywidualnie 
lub grupowo, 

b) wyposaşenie w pozostałe media naleşy 
rozwiązać w oparciu o warunki określone 
przez gestorów sieci, 

d) w obrćbie terenów nie dopuszcza sić lo-
kalizacji masztów antenowych.  

2) teren ZN.1 – ewentualne obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej naleşy sytuować 
tak, aby nie zagraşały uszkodzeniem istnieją-
cych drzew. 

3) tereny ZN.2, ZN.3, ZN.4, ZN.5 – wyłącznym 
kryterium lokalizacji sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej są istniejące przepisy 
szczególne. 

§ 12 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów 

1. Teren DG.1, DG.2, ZN.1, ZN.2, ZN.3, ZN.4, ZN.5 
− nie ustala sić. 

§ 13 

Ustala sić stawkć procentową słuşącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
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o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym 
– w wysokości 30%. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 14 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Bolkowa. 

 

§ 15 

Uchwała wchodzi w şycie w terminie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

MAREK JANAS 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Bolkowie nr XXXVI/254/09 z dnia 
28 sierpnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Bolkowie nr XXXVI/254/09 z dnia 
28 sierpnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 

ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków 
dla terenów połoşonych w obrćbach Stare Rochowice oraz Wolbromek i Bolków – obszar planistyczny 
„B”, po stronie gminy wystąpią nastćpujące zobowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia planu: 
 

 
 
Ustala sić, şe gmina bćdzie ubiegać sić o pozyskanie środków pozabudşetowych na realizacjć inwestycji 
drogowych. W wypadku pozyskania funduszy z tych ŝródeł zasady finansowania ww. zadań zmienią sić 
odpowiednio do uzyskanych funduszy. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE 
NR XLI/269/09 

z dnia 2 września 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Góra dla działek nr 776/7, 776/8 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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, 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), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
zm. 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413) oraz w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Górze 
nr XIII/86/07 z dnia 26 paŝdziernika 2007 r. oraz nr XXII/135/08 z dnia 
28 kwietnia 2008 r. po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Rada Miej-
ska w Górze uchwala, co nastćpuje: 

 


