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UCHWAŁA NR XXXII/192/10 
 RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

 z dnia 7 kwietnia 2010 r. 

w sprawie pozbawienia statusu pomników przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 18 ust. 2 
pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2009 roku Nr 151, poz. 1220 
z późniejszymi zmianami) po uzgodnieniu 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu uchwala sić, co nastćpuje:  

§ 1. Pozbawia sić statusu pomników przyrody, 
ujćtych w rozporządzeniu nr 19/94 Wojewody Je-
leniogórskiego z dnia 13 maja 1994 roku w sprawie 
uznania za pomnik przyrody obiektów znajdują-
cych sić na terenie województwa jeleniogórskiego 
(Dz. Urz. Woj. Jel. Nr 21, poz. 115 z dnia 25 maja 
1994 roku), nastćpujące drzewa:  
1)  dąb szypułkowy (Quercus robur) o nazwie 

„Jontek”, zlokalizowany na terenie działki  

nr 920/4 w obrćbie Kraśnik Dolny, ze wzglćdu 
na utratć wartości przyrodniczej, wynikającej 
z silnego zniszczenia drzewa przejawiającego 
sić całkowitą utratą korony oraz znaczącym 
ubytkiem pnia,  

2)  modrzew europejski (Larix decidula L.) o nazwie 
„Śmiały”, zlokalizowany niegdyś na terenie 
działki nr 250/6 w obrćbie Rakowice, ze wzglćdu 
na fakt, iż drzewo w 2007 roku zostało powalo-
ne przez wiatr i nie wystćpuje już w terenie.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Bolesławiec.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Jan Durda 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/231/2010 
 RADY GMINY BORÓW 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego we wsi Piotrków Borowski 

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 
ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zm.), w związku z uchwałą nr XXX/181/2009 
Rady Gminy Borów z dnia 14 maja 2009 r. o przy-
stąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego we wsi Piotrków Borowski oraz po 
stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Borów” przyjćtym przez Radć Gminy 
Borów uchwałą nr XXXVI/223/2010 z dnia 8 lutego 
2010 r., Rada Gminy Borów uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. 1.  Uchwala sić zmianć miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego we wsi Piotrków Borowski, zwaną dalej 
planem:  

2.  Integralną czćścią planu jest rysunek planu 
w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały  

3.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1)  Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowiące za-
łącznik nr 2 do uchwały.  

2)  Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały  

§ 2. 1.  Plan obejmuje obszar w granicach dz. 
123/6 położonej w północnej czćści wsi Piotrków 
Borowski  

2.  Granicć obszaru objćtego planem określo-
no na rysunku planu skali 1:1000 stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  
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§ 3. 1.  W planie określa sić:  
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego,  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,  

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

5)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy,  

6)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej,  

7)  szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objćtych planem;  

8)  stawki procentowe, na podstawie których ustala 
sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami).  

2.  W obszarze objćtym planem planie nie za-
chodzi potrzeba ustalenia:  
1)  sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i użytkowania terenów;  
2)  szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.,  
3)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej,  
4)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów;  

5)  terenów przeznaczonych pod budowć obiektów 
handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 
pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

3.  W planie nie określa sić:  
1)  granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy i infrastruktury technicznej;  
2)  granic obszarów wymagające przekształceń lub 

rekultywacji;  
3)  granic terenów służące organizacji imprez ma-

sowych;  
4)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-

nych, określone na podstawie ustawy z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady.  

§ 4. 1.  Obowiązującymi ustaleniami planu są 
nastćpujące oznaczenia graficzne rysunku planu:  
1)  Granice obszaru objćtego planem.  
2)  Linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu (funkcjach) lub różnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniami określają-
cymi podstawowe przeznaczenie terenu.  

3)  Nieprzekraczalne linie zabudowy.  
2.  Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku 

planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, 
mają znaczenie informacyjne.  

3.  Zmiana nazw własnych oraz numerów 
działek oznaczonych w niniejszej uchwale kursywą 
nie powoduje dezaktualizacji ustaleń planu.  

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1)  terenie − należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem określającym 
przeznaczenie podstawowe.  

2)  przepisach odrćbnych − należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi.  

3)  przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-
stawowej − należy przez to rozumieć takie 
przeznaczenie lub funkcjć, która przeważa tj. 
zajmuje powyżej 50% powierzchni terenu wy-
dzielonego liniami rozgraniczającymi; w przy-
padku ustalenia wićcej niż jednej kategorii 
przeznaczenia podstawowego, każda z tych 
kategorii może stanowić wyłączne przezna-
czenie terenu lub poszczególnych nierucho-
mości położonych w granicach terenu.  

4)  przeznaczeniu uzupełniającym lub funkcji 
uzupełniającej − należy przez to rozumieć ro-
dzaje przeznaczenia lub funkcjć inną niż pod-
stawowa, która uzupełnia lub wzbogaca prze-
znaczenie lub funkcjć podstawową, jednocze-
śnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając 
możliwości zagospodarowania terenu w spo-
sób określony przeznaczeniem podstawowym.  

5)  liniach rozgraniczających − należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o różnym 
przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach 
zagospodarowania.  

6)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy − należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne zbliżenie ściany frontowej budynku do 
wskazanej linii rozgraniczającej danego tere-
nu, okapy i gzymsy mogą pomniejszyć tć od-
ległość o nie wićcej niż 0,5 m, a balkony, gale-
rie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, 
tarasy lub schody zewnćtrzne o nie wićcej niż 
1,0 m; na terenach dla których nie zostały 
określone linie zabudowy należy stosować 
ogólne zasady lokalizacji obiektów określone 
w przepisach odrćbnych.  

7)  wysokości zabudowy − należy przez to rozu-
mieć wysokość zabudowy zdefiniowaną 
w przepisach odrćbnych prawa budowlanego.  

8)  wskaźniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków na działce do powierzchni 
działki lub terenu przeznaczonego pod inwe-
stycjć. Powierzchnić zabudowy budynku wy-
znacza rzut poziomy krawćdzi budynku na 
powierzchnić terenu. Do powierzchni zabu-
dowy nie wlicza sić powierzchni obiektów bu-
dowlanych ani ich czćści nie wystających po-
nad powierzchnić terenu oraz powierzchni 
elementów takich jak: schody zewnćtrzne, 
rampy zewnćtrzne, daszki, markizy itp.  

9)  infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzeń liniowych i kubaturowych służących 
zaopatrzeniu w wodć, odprowadzeniu ścieków 
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energić 
elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji.  

10)  urządzeniach towarzyszących − należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki 
gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą archi-
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tekturć, oczka wodne o charakterze rekreacyj-
nym lub ozdobnym oraz inne urządzenia peł-
niące służebną rolć wobec funkcji określonych 
w przeznaczeniu podstawowym lub uzupełnia-
jącym.  

11)  wielkoformatowych nośnikach reklamowych – 
należy przez to rozumieć wolno stojące obiek-
ty budowlane przeznaczone do ekspozycji re-
klam o powierzchni ekspozycji przekraczającej 
3 m2.  

§ 6. MN – teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, z urządzeniami i zagospodarowaniem 
towarzyszącym.  

1.  Przeznaczenie podstawowe: Zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna.  

2.  Przeznaczenie uzupełniające:  
1)  Usługi nieprzekraczające 30 % powierzchni cał-

kowitej budynku mieszkalnego.  
2)  Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  

3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
1)  Ustala sić zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-

wych związanych z urządzeniami przekaźniko-
wymi telekomunikacji.  

2)  Ustala sić zakaz realizacji ogrodzeń wykona-
nych z prefabrykowanych przćseł betonowych.  

3)  Wysokość ogrodzeń od strony dróg publicznych 
nie może być wićksza niż 1,6 m.  

4)  Ustala sić zakaz lokalizacji na działkach wielko-
formatowych nośników reklamowych.  

5)  Zagospodarowanie terenów w rejonie włączeń 
do dróg publicznych, a w szczególności ogro-
dzenia i nasadzenia zieleni nie mogą powodo-
wać ograniczenia widoczności i pogarszać pa-
rametrów trójkątów widoczności wyznaczanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrćb-
nymi.  

4.  Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1)  Działalność prowadzona w ramach funkcji uzu-

pełniającej nie może powodować ponadnorma-
tywnych obciążeń środowiska uciążliwościami 
w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczysz-
czeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia 
wód podziemnych i powierzchniowych, pro-
mieniowania elektromagnetycznego poza gra-
nicami terenu, do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny.  

2)  Ustala sić zakaz lokalizowania obiektów 
i urządzeń związanych ze składowaniem, go-
spodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpa-
dów i surowców wtórnych (nie dotyczy odpa-
dów powstających w związku z prowadzoną 
w granicach terenu działalnością).  

3)  Ustala sić zakaz odprowadzania nieczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych, pod-
ziemnych i do gruntu  

4)  Ustala sić jako dopuszczalne poziomy hałasu 
wartości określone w obowiązujących przepi-
sach odrćbnych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

5.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: Ustala sić 
nastćpujące warunki realizowania inwestycji 

w zakresie archeologicznej ochrony konserwator-
skiej terenów:  
1)  ustala sić obowiązek powiadamiania właściwe-

go organu ochrony zabytków o terminie rozpo-
czćcia i zakończenia prac ziemnych z 7-dnio-
wym wyprzedzeniem.  

2)  wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome 
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
prawnej.  

3)  w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjćcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych a pozwo-
leniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.  

6.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  Ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od 

linii rozgraniczających dróg publicznych grani-
czących z obszarem objćtym planem, w nastć-
pujących odległościach:  
a)  8 m. od linii rozgraniczającej drogi powiato-

wej (dz. 44/2dr),  
b)  6 m. od linii rozgraniczających drogi gminnej 

(dz. 74dr).  
2)  Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki – maksymalnie 0,3.  
3)  Wielkość powierzchni biologicznie czynnej – nie 

mniej niż 50%.  
4)  Ustala sić obowiązek stosowania dachów dwu-

spadowych lub wielospadowych z wyraźnie za-
znaczoną kalenicą, o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i o spadkach głównych połaci 
dachowych od 30° do 45°.  

5)  Ustala sić zakaz stosowania dachów 
o połaciach mijających sić w pionie i w pozio-
mie na wysokości kalenicy.  

6)  Dopuszcza sić nastćpujące rodzaje pokrycia 
dachów: dachówka ceramiczna, cementowa, 
materiały dachówkopodobne, w odcieniach ko-
loru ceglastego, brązowego lub grafitowego.  

7)  Wysokość zabudowy nie może przekroczyć  
11 m od poziomu terenu do kalenicy.  

7.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.  

1)  Komunikacja − obsługa komunikacyjna działek 
z przyległych dróg publicznych na warunkach 
uzgodnionych z zarządcami dróg.  

2)  Ustala sić obowiązek zapewnienia odpowied-
niej liczby miejsc postojowych (parkingowych) 
w ilości nie mniejszej niż  
a)  2 stanowiska postojowe na 1 mieszkanie.  
b)  dodatkowe minimum 1 stanowisko posto-

jowe na każde rozpoczćte 50 m2 po-
wierzchni użytkowej towarzyszącej funkcji 
usługowej.  

3)  Warunek dotyczący stanowiska postojowego 
przypadającego na 1 mieszkanie ten uznaje sić 
za spełniony w przypadku lokalizacji na tere-
nie działki garażu wolno stojącego lub wbu-
dowanego.  

4)  Zaopatrzenie w wodć − zaopatrzenie w wodć 
z wiejskiej sieci wodociągowej wsi Piotrków 
Borowski.  

5)  Kanalizacja sanitarna:  
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a)  Docelowo odprowadzenie ścieków byto-
wych do kanalizacji sanitarnej wsi Piotrków 
Borowski.  

b)  Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza sić stosowanie bezodpływo-
wych zbiorników na nieczystości płynne 
(szamb) lub innych indywidualnych roz-
wiązań w zakresie oczyszczania ścieków 
pod warunkiem spełnienia wymagań prze-
pisów odrćbnych.  

6)  Kanalizacja deszczowa:  
a)  Odprowadzenie wód opadowych i rozto-

powych z połaci dachowych i nawierzchni 
utwardzonych w granicach poszczególnych 
działek powierzchniowo, z zastosowaniem 
studni chłonnych, zbiorników retencyjno-
odparowujących lub do kanalizacji desz-
czowej.  

b)  Tereny, na których może dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub chemicznymi należy utwardzić i skana-
lizować; zanieczyszczenia winny być zneu-
tralizowane na terenie inwestora przed ich 
odprowadzeniem do kanalizacji deszczo-
wej.  

c)  Ustala sić zakaz odprowadzania wód opa-
dowych do rowów odwadniających drogi 
publiczne.  

7)  Elektroenergetyka:  
a)  Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną 

siecią niskiego napićcia,  
b)  Dopuszcza sić w miarć potrzeb lokalizacjć 

stacji transformatorowych sytuowanych na 
terenach własnych inwestorów oraz pro-
wadzenie sieci elektroenergetycznych.  

8)  Zaopatrzenie w gaz:  
a)  Docelowo dostawa gazu z rozdzielczej sieci 

gazowej, przyłączanie obiektów na zasa-
dach określonych w Prawie Energetycz-
nym, po spełnieniu warunków technicz-
nych i ekonomicznych przyłączenia.  

b)  Dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lo-
kalizacja zbiorników i związanych z nimi in-
stalacji zgodnie z wymogami przepisów 
odrćbnych.  

9)  Zaopatrzenie w ciepło − z indywidualnych 
źródeł zaopatrzenia w ciepło niepowodujących 

ponadnormatywnego zanieczyszczenia powie-
trza, w tym z odnawialnych źródeł energii.  

10)  Telekomunikacja − dostćp do usług teleko-
munikacyjnych kablową lub radiową siecią te-
lekomunikacyjną.  

11)  Usuwanie odpadów komunalnych − obowią-
zują zasady usuwania i utylizacji odpadów 
określone w przepisach odrćbnych i gmin-
nych.  
8.  Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości:  
1)  Dopuszcza sić podział terenu na samodzielne 

działki budowlane o powierzchni nie mniejszej 
niż 1000 m2,  

2)  Dopuszcza sić wydzielanie niezbćdnych działek 
na cele infrastruktury technicznej związanej 
z zabudową np. stacji transformatorowej, prze-
pompowni itp. o parametrach mniejszych niż 
określone w pkt. 1; lokalizacjć i wielkość wy-
dzielonego terenu należy uzgodnić 
z operatorem sieci.  

3)  Kąt położenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego – od 65° do 90°.  

4)  Do działek wydzielanych w tzw. drugiej linii 
zabudowy należy wydzielić wewnćtrzny dojazd 
pieszo-jezdny o szerokości min. 6 m. w liniach 
podziału geodezyjnego.  

5)  Wydzielane w wyniku podziałów wewnćtrzne 
dojazdy pieszo-jezdne winny spełniać warunki 
określone w obowiązujących przepisach odrćb-
nych, w szczególności w przepisach w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

§ 7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku 
z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ustala sić stawkć służącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
ści nieruchomości w wysokości 10%.  

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Borów.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Grażyna Kosińska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/ 
/231/2010 Rady Gminy Borów z dnia 
30 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/ 
/231/2010 Rady Gminy Borów z dnia 
30 marca 2010 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE  O  SPOSOBIE   ROZPATRZENIA  UWAG   WNIESIONYCH  DO  PROJEKTU  ZMIANY 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI 

PIOTRKÓW BOROWSKI PODCZAS WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

Ze wzglćdu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglą-
du Rada Gminy Borów nie dokonuje rozstrzygnićć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi 
zmianami).  
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/ 
/231/2010 Rady Gminy Borów z dnia 
30 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE   O  SPOSOBIE  REALIZACJI,   ZAPISANYCH  W  ZMIANIE   MIEJSCOWEGO  PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI PIOTRKÓW BOROWSKI 
INWESTYCJI  Z  ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH  

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje sić finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej oraz kosztów wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji zadań 
celu publicznego należących do zadań własnych gminy.  
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UCHWAŁA NR XXXVIII/232/2010 
 RADY GMINY BORÓW 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego we wsi Borów 

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 ze zm.), 
art. 3 ust. 1, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), 
w związku z uchwałą nr XXX/180/2009 Rady Gminy 
Borów z dnia 14 maja 2009 r. o przystąpieniu do 
sporządzania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu położonego 
we wsi Borów oraz po stwierdzeniu zgodności ze 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Borów” przyjćtym 
przez Radć Gminy Borów uchwałą nr 
XXXVI/223/2010 z dnia 8 lutego 2010 r. Rada Gmi-
ny Borów uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. 1.  Uchwala sić zmianć miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego we wsi Borów, zwaną dalej planem:  

2.  Integralną czćścią planu jest rysunek planu 
w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały.  

3.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1)  Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu stanowiące za-
łącznik nr 2 do uchwały.  

2)  Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. 1.  Plan obejmuje obszar w granicach dz. 
10/7 i 10/8 położonych w środkowej czćści wsi Bo-
rów, przy ul. Wrocławskiej.  

2.  Granicć obszaru objćtego planem określo-
no na rysunku planu skali 1:1000 stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Brak treści  
1.  W planie określa sić:  

1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-
ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego;  


