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3)  Wysokość rocznej dotacji na działalność Biblio-
teki ustala Rada Powiatu w Miliczu. 

§ 11.  
1)  Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności 

z uzyskiwanych przychodów 
2)  Przychodami Biblioteki są dotacje powiatu mi-

lickiego, darowizny, środki, o których mowa 
w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. 
o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. 
zm.) oraz inne źródła. 

§ 12.  
1)  Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłat-

ne, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2)  Opłaty mogą być pobierane: 

a)  za usługi informacyjne, bibliograficzne, re-
prograficzne oraz wypożyczenia międzybi-
blioteczne, 

b)  za wypożyczenia materiałów audiowizual-
nych, 

c)  w formie kaucji za wypożyczone materiały 
biblioteczne, 

d)  za niezwrócenie w terminie wypożyczonych 
materiałów bibliotecznych, 

e)  za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie 
materiałów bibliotecznych. 

3)  Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 pkt 1  
i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania 
usługi. 

§ 13. Biblioteka może prowadzić działalność 
gospodarczą według zasad określonych 
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności 
gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statu-
towych. 

Rozdział 5 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 14. Zmiany w niniejszym statucie mogą być 
dokonywane w trybie określonym dla jego nada-
nia. 
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UCHWAŁA NR LIII/333/10 
 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru w rejonie ulic Browarnej i Słodowej w mieście Boguszów-Gorce 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 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 
i Nr 116, poz. 1203, 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 Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, 
poz.1111, Nr 223,poz.1458, Nr 52, poz.420 i 2009  
Nr 157, poz. 1241), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, 
z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i 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, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124), w związku Uchwałą  
Nr XL/250/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach z dnia 25 czerwca 2009 r. o przystąpieniu 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla obszaru położonego 
na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb nr 
3 Boguszów, po stwierdzeniu zgodności projektu 
miejscowego planu z ustaleniami studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Boguszów-Gorce Rada Miejska 
w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje: 

Rozdział I 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Bro-
warnej i Słodowej w mieście Boguszów-Gorce, 
zwany dalej planem miejscowym, obejmuje ob-
szar o powierzchni około 0,09 ha, położony 
w centralnej części miasta. 

2.  Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jętego planem miejscowym przedstawia rysunek 
planu miejscowego w skali 1 : 500, będący jego 
integralną częścią. 

3.  Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1)  rysunek planu miejscowego, o którym mowa 

w ust. 2, zatytułowany: „Miasto Boguszów-Gorce. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru w rejonie ulic Browarnej 
i Słodowej. Rysunek planu miejscowego” − za-
łącznik nr 1; 

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag − 
załącznik nr 2; 

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych − za-
łącznik nr 3. 

4.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1)  budynkach– termin ten należy rozumieć zgod-

nie z definicją zawartą w przepisach o statysty-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 164 – 17085 – Poz. 2527 

 

ce publicznej, w tym obejmujący także wiaty, 
jednakże z wyłączeniem silosów i zbiorników, 
zaliczanych do budowli rolniczych na podstawie 
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budowle rolnicze i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 877, z 2009 r.  
Nr 108, poz. 907); 

2)  dachu typu 45o – należy przez to rozumieć dach 
kryty symetrycznymi głównymi połaciami, 
o nachyleniu równym 45o (z tolerancją ±3o), 
w którym dopuszcza się pokrycie do 30% po-
wierzchni rzutu budynku w inny sposób, np.: ta-
rasami, lukarnami, daszkami o innym nachyle-
niu; 

3)  istniejących budynkach lub obiektach − należy 
przez to rozumieć takie budynki i obiekty, które 
istniały w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały, oraz te, które zostały zrealizowane 
zgodnie z pozwoleniem na budowę lub zgło-
szeniem, odpowiednio wydanym lub złożonym 
przed tym terminem; 

4)  nieuciążliwej usłudze lub nieuciążliwym źródle 
energii − należy przez to rozumieć takie nie-
uciążliwe usługi lub nieuciążliwe źródła energii, 
które w miejscu lokalizacji nie spowodują naru-
szenia wymagań wynikających z określonych 
w obowiązujących przepisach standardów jako-
ści środowiska dla terenów zabudowy mieszka-
niowej; 

5)  nowych budynkach lub obiektach – należy 
przez to rozumieć takie, które będą zrealizowa-
ne zgodnie z pozwoleniem na budowę wyda-
nym w oparciu o tę uchwałę lub zgłoszeniem 
złożonym po jej wejściu w życie, a w odniesie-
niu do obiektów, które nie wymagają pozwole-
nia lub zgłoszenia, te, które będą wzniesione po 
tym terminie; 

6)  wysokości – należy przez to rozumieć: 
a)  w przypadku budynków – pionową odle-

głość liczoną zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, 

b)  w przypadku obiektów budowlanych niebę-
dących budynkami usytuowanych na grun-
cie – pionową odległość od poziomu gruntu 
do najwyższego punktu tego obiektu, 

c)  w przypadku obiektów budowlanych niebę-
dących budynkami usytuowanych na bu-
dynkach – pionową odległość od miejsca 
mocowania do najwyższego punktu tego 
obiektu; 

7)  zabudowie – należy przez to rozumieć budynek 
lub budynki, z zastrzeżeniem, że ten termin, za-
stosowany w wyrażeniach frazeologicznych, 
które zostały zdefiniowane w ustawach lub wy-
danych na ich podstawie rozporządzeniach, za-
chowuje znaczenie nadane mu przez te defini-
cje. 

5. Na obszarze planu miejscowego nie wpro-
wadza się ustaleń dotyczących sposobów i termi-
nów tymczasowego zagospodarowania, urządze-
nia i użytkowania terenów, gdyż obszar ten jest 
w całości zainwestowany, a ustalenie planu miej-
scowego nie przewidują istotnej zmiany jego spo-
sobu użytkowania. 

§ 2. 1.  Na rysunku planu miejscowego wystę-
pują następujące oznaczenia, umożliwiające lokali-
zację obowiązujących ustaleń planu miejscowego: 

1)  granica obszaru objętego planem miejsco-
wym; szczegółowy przebieg tej granicy okre-
śla linia rozgraniczająca, o której dalej mowa 
w pkt 2, przebiegająca wzdłuż wewnętrznej 
krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru 
planu miejscowego; 

2)  linia rozgraniczająca tereny o różnym prze-
znaczeniu i zasadach zagospodarowania; 

3)  granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej; 
4)  obiekt zabytkowy podlegający ochronie na 

mocy ustaleń planu miejscowego; 
5)  granica złoża barytu i fluorytu „Boguszów”; 
6)  obowiązująca podstawowa linia zabudowy; 
7)  nieprzekraczalna linia zabudowy; 
8)  obszar wydzielenia wewnętrznego wraz 

z oznaczeniem literowym; 
9)  kierunek głównej kalenicy dachu; 

10)  symbol terenu. 
2.  Za szczegółowy przebieg granic i linii wy-

znaczonych na rysunku planu należy przyjmować: 
1)  granice działek geodezyjnych lub granice po-

wierzchni zajmowanych przez budynki ozna-
czone na podkładzie mapowym na odcinkach, 
na których te granice i linie pokrywają się; 

2)  osie linii oznaczone na rysunku planu miejsco-
wego w innych przypadkach niż wymienione 
w pkt 1. 

3. W przypadku granic i linii oznaczonych linią 
i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi 
jak koła lub inne znaki i figury geometryczne, prze-
bieg granicy określa wymieniona linia; zasadę 
określoną w ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

4. W przypadku, gdy granicy i linii, o których 
mowa w ust. 3, towarzyszą dwa lub większa liczba 
różnych oznaczeń graficznych oznacza to, że ta 
linia stanowi granice odpowiednio dwóch lub 
większej liczby wydzieleń. 

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 elemen-
ty rysunków planu miejscowego, mają charakter 
informacyjny i nie są ustaleniami niniejszej uchwa-
ły. 

Rozdział II 

Przepisy szczegółowe 

§ 3. 1.  Teren MU1 przeznacza się dla zabudo-
wy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych. 

2.  Na terenie MU1dopuszcza się: 
1)  zieleń, w tym w ogrodach przydomowych, 

i obiekty małej architektury; 
2)  obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne. 

§ 4. 1.  Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wy-
mienione w następnych ustępach. 

2.  Obszar planu miejscowego, wobec położe-
nia u podnóża stromego stoku, narażony jest na 
gwałtowne spływy wód powierzchniowych.  
W przyjmowanych rozwiązaniach nakazuje się 
uwzględniać możliwość wystąpienia takich zagro-
żeń. 

3.  Część obszaru planu miejscowego znajduje 
się w zasięgu pozabilansowego złoża barytu i flu-
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orytu „Boguszów”, z którego zaprzestano wydo-
bywać kopaliny. Zakazuje się wznawiania wydo-
bywania kopalin z tego złoża przed wprowadze-
niem odpowiednich zabezpieczeń obiektów bu-
dowlanych na obszarze planu miejscowego. 

4.  Ze względu na dopuszczalne poziomy hała-
su, o których mowa w przepisach o ochronie śro-
dowiska, obszar planu miejscowego zalicza się do 
terenów mieszkaniowo-usługowych. 

5.  Budynki z pomieszczeniami przeznaczony-
mi na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza za-
sięgiem uciążliwości powodujących przekroczenie 
standardów jakości środowiska lub dopuszczone 
w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w 
tych obiektach rozwiązań odpowiednio ogranicza-
jących te uciążliwości; dotyczy to w szczególności 
uciążliwości wywoływanych ruchem na drogach 
publicznych. 

6. Powierzchnie pokryte nawierzchniami 
utwardzonymi lub zabudowane muszą mieć 
sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczowe. 

§ 5. 1. Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej wymienione w następnych ustę-
pach. 

2.  Obszar planu miejscowego obejmuje się 
strefą „B” ochrony konserwatorskiej, w zasięgu 
której obowiązują następujące ustalenia: 
1)  nowa zabudowa powinna być zharmonizowana 

pod względem wysokości, szerokości frontów, 
podziałów i proporcji brył oraz formy i nachyle-
nia dachów, a także detali, kolorystyki i zasto-
sowanych materiałów budowlanych z formami 
zabudowy historycznej zlokalizowanej w pobli-
żu, a także podporządkowania celowi uzyskania 
harmonijnej całości zespołu urbanistycznego; 

2)  zakazuje się wprowadzania w elewacjach ko-
lumn podpierających nadwieszone bryły bu-
dynku, balkony, ganki, zadaszenia nad wej-
ściem; 

3)  podejmowanie prac ziemnych budowlanych 
podlega ograniczeniom wynikającym z przepi-
sów o ochronie zabytków; 

4)  dopuszcza się wyburzenie istniejących budyn-
ków. 

3. Na mocy ustaleń planu miejscowego obej-
muje się ochroną konserwatorską budynek miesz-
kalny przy ulicy Browarnej 9, oznaczony na rysun-
ku planu miejscowego. 

4. W odniesieniu do budynku, o których mowa 
w ust. 3, obowiązują następujące ustalenia: 
1)  nakazuje się zachowanie pierwotnej bryły bu-

dynku, w tym formy dachu, pierwotnego układu 
i wystroju elewacji oraz pierwotnej formy sto-
larki okiennej i drzwiowej; 

2)  zakazuje się dokonywania zmian wyglądu bu-
dynku w sposób niezgodny ze stylem obiektu 
w zakresie stosowanych materiałów zewnętrz-
nych i kolorystyki; 

3)  przy remoncie elewacji nakazuje się odtwarza-
nie pierwotnych podziałów, detali, faktur i kolo-
rów; 

4)  przy wymianie stolarki okiennej i zewnętrznej 
drzwiowej nakazuje się dostosowywać nową do 

pierwotnej formy tych elementów oraz do wy-
stępujących w nich podziałów; 

5)  przy wymianie pokrycia dachu nakazuje się 
zachowanie pierwotnego rodzaju pokrycia, 
w zakresie formy i materiału; 

6)  zakazuje się umieszczania na elewacji frontowej 
przewodów kominowych i wentylacyjnych. 

5.  Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa 
o pierwotnej bryle lub o pierwotnych innych czę-
ściach budynku zabytkowego, należy przez to ro-
zumieć formę lub inną cechę części budynku za-
bytkowego, która była obecna w tym budynku tuż 
po jego zrealizowaniu. 

6.  Dopuszcza się rozbiórkę budynku, o którym 
mowa w ust. 3, przy uwzględnieniu przepisów 
prawa budowlanego i przepisów o ochronie zabyt-
ków wyłącznie w przypadku udokumentowanego 
złego stanu technicznego. 

7. W przypadku rozebrania budynku wymie-
nionego w ust. 3 w jego miejsce należy wznieść 
budynek zgodny co do bryły i zdobień architekto-
nicznych w elewacjach z rozebranym pierwowzo-
rem. 

8. W razie natrafienia na przedmiot, co do któ-
rego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 
należy stosować się do przepisów o ochronie za-
bytków. 

9.  Na obszarze planu miejscowego nie wy-
stępują obiekty, które można by uznać za dobra 
kultury współczesnej. 

§ 6. 1.  Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące wymagań wynikają-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych wymienione w następnych ustępach i w in-
nych regulacjach niniejszej uchwały, w tym w § 10. 

2.  Wzdłuż oznaczonych na rysunku planu 
miejscowego dróg publicznych i przejść pieszych, 
nieukryte pod powierzchnią gruntu części nowych 
ogrodzeń należy wykonywać wyłącznie: z kamie-
nia, z nietynkowanej cegły, z pokrytego tynkiem 
muru, z prętów lub siatek metalowych lub z drew-
na. 

3. Przekraczająca 1,3 m wysokości część no-
wego ogrodzenia wzdłuż dróg publicznych musi 
być ażurowa, z prześwitami zajmującymi co naj-
mniej 80% powierzchni. 

§ 7. 1.  Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące parametrów i wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu, a także ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, wymienione w następnych 
ustępach. 

2.  Lokalizacja nowych budynków naziemnych 
oraz rozbudowa naziemnych części istniejących 
budynków jest możliwa wyłącznie wewnątrz ob-
szarów określonych tymi liniami, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

3.  Z obowiązującą podstawową linią zabudo-
wy wiążą się następujące ustalenia: 
1)  należy na niej usytuować zewnętrzną krawędź 

zewnętrznej ściany budynku; 
2)  w odniesieniu do nowych i przebudowywanych 

budynków, w których ulega zmianie elewacja 
pokrywająca się z obowiązującą podstawową 
linią zabudowy, sumaryczna powierzchnia 
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otworów okiennych, innych otwartych otworów 
lub przeszkleń w ścianie, wzdłuż której przebie-
ga ta linia, nie może być mniejsza niż 10% łącz-
nej powierzchni z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy 
to tej części elewacji, którą zajmują podcienia; 

3)  w przypadku budynków z podcieniami od stro-
ny obowiązującej podstawowej linii zabudowy, 
znajdującymi się na pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej, należy na tej linii usytuować zewnętrz-
ne krawędzie filarów nośnych w taki sposób, by 
miały z nią co najmniej jeden punkt wspólny 
i nie wykraczały poza nią; 

4)  dopuszcza się wykroczenie poza obowiązującą 
podstawową linię zabudowy zadaszeniem 
i balkonami mającymi oparcie na częściach bu-
dynków znajdujących się w zasięgu obszaru 
planu miejscowego, jeżeli dopuszczą to przepi-
sy obowiązujące poza granicą planu miejsco-
wego oraz za zgodą odpowiedniego zarządcy 
dróg; 

5)  dopuszcza się cofnięcie na odległość do 2 m od 
przebiegu obowiązującej podstawowej linii za-
budowy elementami elewacji, których łączna 
powierzchnia rzutu na ścianę usytuowaną 
wzdłuż obowiązującej linii zabudowy nie może 
przekraczać 15% powierzchni tej ściany; do tego 
procentu powierzchni nie są wliczane otwory 
okienne i drzwiowe. 

4.  Żadna z części naziemnych nowego lub 
rozbudowywanego budynku nie może wykraczać 
poza nieprzekraczalną linie zabudowy więcej niż 
o 0,2 m. 

5. Dopuszcza się lokalizowanie nowych bu-
dynków przy granicy działki budowlanej. 

6.  Zakazuje się wznoszenia nowych i rozbu-
dowy istniejących wolno stojących budynków go-
spodarczych i wolno stojących garaży. 

7. Nowe lub nadbudowywane budynki muszą 
być kryte dachami: 
1)  typu 45o; 
2)  w obszarach wydzieleń wewnętrznych, o kie-

runku głównej kalenicy, określonym na rysunku 
planu miejscowego. 

8. Wysokość nowych i nadbudowywanych 
budynków nie może przekraczać: 
1)  w obszarze wydzielenia wewnętrznego „c” – 15 

m i czterech kondygnacji nadziemnych; 
2)  w obszarach wydzieleń wewnętrznych „a” i „b” 

– 10 m i trzech kondygnacji nadziemnych. 
9. W nowych i nadbudowywanych budynkach 

górną kondygnację należy umieszczać na podda-
szu. 

10. Nie dopuszcza się wznoszenia, przebudo-
wy i rozbudowy budynków jednokondygnacyj-
nych. 

11. Ograniczenia, o których mowa w ust. 7−10, 
nie dotyczą budynków będących tymczasowymi 
obiektami budowlanymi. 

12. Wysokość masztów, anten i innych urzą-
dzeń ustawianych na budynkach nie może prze-
kraczać 30% wysokości tych budynków. 

13. Wysokość budowli i obiektów małej archi-
tektury nie może przekraczać 7 m. 

14. Dokonywana na działkach budowlanych 
niwelacja istniejącej rzeźby terenu nie może po-

wodować podniesienia poziomu terenu o więcej 
niż o 0,5 m. 

15. Lokalizacja i forma reklam nie może 
wprowadzać dysharmonii wizualnej w krajobrazie. 

16. Na obszarze planu miejscowego dopusz-
cza się realizację urządzeń budowlanych – w ro-
zumieniu zgodnym z definicją zawartą w przepi-
sach prawa budowlanego – właściwych dla okre-
ślonego rodzaju przeznaczenia, zgodnych z regula-
cjami niniejszej uchwały. 

§ 8. 1.  Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków podziału nieruchomości wymienione 
w następnych ustępach. 

2.  Dopuszcza się zmianę przebiegu granicy 
dzielącej obie działki budowlane znajdujące się 
w obszarze planu miejscowego, a także scalenie 
obu tych działek. 

3.  Nie dopuszcza się wydzielania nowych 
działek budowlanych na innych zasadach niż okre-
ślone w ust. 2. 

§ 9. 1.  Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące szczególnych warun-
ków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń 
w ich użytkowaniu określone w następnych ustę-
pach. 

2.  Na obszarze planu miejscowego zakazuje 
się w szczególności lokalizacji: 
1)  nowych stacji paliw płynnych i na gaz płynny; 
2)  obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 

przekraczającej 400 m2. 
3.  Nie podlegają regulacjom niniejszej uchwa-

ły następujące tymczasowe obiekty budowlane: 
1)  ustawiane na danej nieruchomości na okres 

krótszy niż 18 miesięcy, jako zaplecze prowa-
dzonych przez ten czas prac budowlanych; 

2)  ustawiane na danej nieruchomości na okres 
krótszy niż 3 miesiące dla innych potrzeb niż 
określone w pkt 1. 

§ 10. 1. Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej wymienione w następ-
nych ustępach. 

2.  Nie wyznacza się na obszarze planu miej-
scowego nowych obiektów komunikacji; obsługę 
w zakresie komunikacji należy zapewnić z sąsiadu-
jących z obszarem tego planu dróg publicznych. 

3.  Dla nowej zabudowy realizowanej na dział-
ce geodezyjnej nr 338 należy zapewnić miejsca 
postojowe w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na 
1 nowe mieszkanie. 

4.  W zakresie lokalizacji sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej obowiązują następujące usta-
lenia: 
1)  dopuszcza się lokalizowanie nowych oraz prze-

budowę i modernizację istniejących przyłączy; 
2)  nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-

nej należy realizować jako podziemne lub wbu-
dowane; 

3)  należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruk-
tury technicznej niezbędny dla prowadzenia 
właściwej ich eksploatacji; 
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4)  zakazuje się sadzenia drzew i krzewów nad pod-
ziemnymi urządzeniami infrastruktury technicz-
nej. 

5. Obsługę obszaru objętego planem miej-
scowym w zakresie infrastruktury technicznej 
określa się następująco: 

1)  zaopatrzenie w wodę musi się odbywać po-
przez podłączenie do komunalnej sieci wodo-
ciągowej; nakaz ten nie dotyczy poboru wody 
pozyskiwanej wyłącznie do podlewania roślin, 
zmywania powierzchni utwardzonych na ze-
wnątrz budynków lub gaszenia pożarów; 

2)  ścieki bytowe lub komunalne muszą być kie-
rowane do komunalnej sieci kanalizacji sani-
tarnej; 

3)  jeżeli na obszarze objętym planem miejsco-
wym będą wytwarzane ścieki inne niż bytowe 
lub komunalne, należy je odprowadzać do sie-
ci, o których mowa w pkt 2, po odpowiednim 
oczyszczeniu i na warunkach uzgodnionych 
z właścicielami sieci; 

4)  wszelkie obszary o utwardzonej nawierzchni 
muszą być wyposażone w systemy odprowa-
dzania wód opadowych i roztopowych; 
w przypadku zastosowania nawierzchni czę-
ściowo utwardzonych („ażurowych”) należy 
odpowiednio zabezpieczyć środowisko grun-
towo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń; 

5)  wody opadowe i roztopowe, o których mowa 
w pkt 4, przed zrzutem do cieków powierzch-
niowych i gruntu, muszą być w razie potrzeby 
odpowiednio podczyszczane; może to być re-
alizowane na obszarze objętym planem miej-
scowym lub poza jego granicami; 

6)  zaopatrzenie w energię elektryczną musi się 
odbywać w oparciu o sieć dystrybucyjną sie-
cią niskiego napięcia odpowiednio do potrzeb, 
z zastrzeżeniem ust. 6; 

7)  zaopatrzenie w gaz może być realizowane ga-
zociągami niskiego lub średniego ciśnienia; 

8)  zaopatrzenie w energię cieplną może być re-
alizowane: 
a)  ciepłociągami z położonych poza obszarem 

planu miejscowego źródeł ciepła, 
b)  w oparciu o urządzenia oparte na elek-

tryczności, gazie, oleju o zawartości siarki 
do 0,3% lub innych proekologicznych me-
diach (o uciążliwości dla środowiska nie 
wyższej niż powodowanej przez ogrzewa-
nie gazem sieciowym), 

c)  w oparciu o urządzenia o wysokiej spraw-
ności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń, oparte na paliwach stałych niezali-
czonych do proekologicznych mediów, 
o których mowa w lit. a; 

9)  na własne potrzeby dopuszcza się wykorzy-
stywanie nieuciążliwych lokalnych źródeł 
energii odnawialnej takich jak: kolektory sło-

neczne czy urządzenia do odzysku energii 
z gruntu lub z fermentacji bioodpadów wy-
twarzanych w danych gospodarstwach do-
mowych, a także kominków opalanych drew-
nem lub pochodnymi materiałami; 

10)  w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, 
w tym telefonii, dopuszcza się zarówno roz-
wiązania lokalne, jak i powiązane z zewnętrz-
nymi systemami, z zastrzeżeniem, że urządze-
nia do emisji sygnału: 
a)  jeżeli są stacjonarne, mogą mieć anteny 

zamontowane wyłącznie na budynkach, 
b)  nie mogą być uciążliwe; 

11)  wszystkie nieruchomości zabudowane, na 
których mogą być wytwarzane odpady, winny 
być wyposażone w urządzenia służące do 
gromadzenia odpadów, w tym w niezbędnym 
zakresie w pojemniki służące do selektywnego 
zbierania odpadów; urządzenia te należy 
utrzymywać w odpowiednim stanie sanitar-
nym. 
6.  W zakresie wskaźników zaopatrzenia w sie-

ci infrastruktury technicznej ustala się, że: 
1)  wszystkie mieszkania winny być wyposażone co 

najmniej w instalacje służące zaopatrzeniu 
w energię elektryczną i wodę, a także do odbio-
ru ścieków sanitarnych; 

2)  wszystkie lokale przeznaczony na pobyt stały 
ludzi winny być wyposażone − co najmniej − 
w instalacje służące zaopatrzeniu w energię 
elektryczną. 

§ 11. Na obszarze planu miejscowego obowią-
zuje 30% stawka procentowa stanowiąca podsta-
wę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział III 

Ustalenia końcowe 

§ 12. Na obszarze objętym niniejszym planem 
miejscowym tracą moc ustalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Boguszów-Gorce w granicach administracyjnych, 
zatwierdzonego uchwałą nr XLIII/299/2002 Rady 
Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 czerwca 
2002 r. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Boguszów-Gorce. 

§ 14. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Stanisław Urbaniak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/333/ 
/10 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
Rysunek planu miejscowego 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LIII/333/ 
/10 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRYWANIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU W REJONIE ULIC BROWARNEJ 
I SŁODOWEJ W MIEŚCIE BOGUSZÓW-GORCE 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska w Boguszowie-Gorcach odstępuje  
od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie określonym na ich składanie nie wpły-
nęła żadna uwaga. 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr LIII/333/ 
/10 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z późn. zm.) i art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Bogu-
szowie-Gorcach rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej służące zaspokajaniu zbiorowych po-
trzeb mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.), zadania własne gminy. 
2.  Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony 
w wyniku zamówień realizowanych w trybie usta-
wy Prawo o zamówieniach publicznych. 

§ 2. Z uwagi na charakter obszaru objętego pla-
nem miejscowym, w tym niewielki udział terenów 
osadniczych oraz wprowadzone zakazy dla nowej 
zabudowy nie przewiduje się dużego ruchu w inwe-
stycjach, o których mowa w § 1. Jednak w przypadku 
podjęcia się omawianych przedsięwzięć: 
1)  realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. 
z prawem budowlanym, o zamówieniach pu-
blicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i o ochronie środowiska; 

2)  inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła re-
alizowane będą w sposób określony zgodnie 
z obowiązującymi przepisami; 

3)  realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej niewyszczególnio-
nych w § 1 będzie przedmiotem umowy zainte-
resowanych stron. 

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-

snych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), 
przy czym: 
1)  wydatki majątkowe gminy określa uchwała 

Rady Miejskiej; 
2)  wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 

gminy ustala się w uchwale budżetowej. 

§ 4. 1.  Zadania w zakresie budowy dróg nale-
żących do inwestycji, o których mowa w § 1, finan-
sowane będą przez budżet gminy lub na podsta-
wie porozumień z innymi podmiotami. 

2.  Zadania w zakresie budowy sieci wodocią-
gowej i kanalizacji należących do inwestycji, 
o których mowa w § 1, będą finansowane na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858, z późn. zm.), ze środków budżetu gminy 
lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne/na 
podstawie porozumień z innymi podmiotami. 

3.  Zadania w zakresie budowy sieci energe-
tycznych i gazowych będą finansowane na pod-
stawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,  
poz. 625, z późn. zm.). 

§ 5. Prognozowane źródła finansowania przez 
gminę: 
1)  dochody własne, 
2)  dotacje, 
3)  pożyczki preferencyjne, 
4)  fundusze Unii Europejskiej, 
5)  udział podmiotów gospodarczych/wpływy od 

innych podmiotów. 

§ 6. Przewiduje się, że wszystkie niezbędne 
zadania z zakresu określonego w § 1 ust. 1, do któ-
rych realizacji zobowiązana jest gmina, zostaną 
wykonane w ciągu 30 lat od wejścia w życie planu. 
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