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UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 
NR XLII/351/09 

z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec 

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, 
zmiany: Dz. U. 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413) oraz 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, zmiany: Dz. U. 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, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, 
poz. 1458, Nr 52, poz. 420), w związku z uchwałą nr XXI/186/08 Rady 
Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec, po stwierdzeniu jego 
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Bolesławiec przyjętego uchwałą Rady 
Miasta Bolesławiec nr XIII/84/99 z dnia 28 września 1999 r., ze zmianami 
przyjętymi uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XXVIII/274/04 z dnia 
22 grudnia 2004 r. oraz uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/243/08 
z dnia 29 października 2008 r. Rada Miasta Bolesławiec uchwala,  
co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów zlokalizowanych  
w mieście Bolesławiec, obejmujący swymi gra-
nicami następujące obszary: 
1) obszar nr 1 – w obrębie ulic Sądowa – Gło-

wackiego – Kubika – Piaskowa – Zgorzelec-
ka, 

2) obszar nr 2 – w kwartale ulic Kwiatowa – 
Gdańska – Górne Młyny – Łokietka, 

3) obszar nr 3 – w rejonie ulic Al. Wojska Pol-
skiego – Marcinkowskiego. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik graficzny o nr 1 – rysunek planu na 

mapach w skali 1 : 500, stanowiący integral-
ną część uchwały, obejmujący obszar wy-
mieniony w ust. 1 pkt 1, 

2) załączniki graficzne o numerach 2 i 3 – rysu-
nek planu na mapach w skali 1 : 1000, sta-
nowiący integralną część uchwały, podzielo-
ny na plansze obejmujące obszar wymienio-
ny w ust. 1 pkt 2 i 3, 

3) załącznik nr 4 – zasady kształtowania kolory-
styki elewacji budynków, stanowiący inte-
gralną część uchwały, 

4) załącznik nr 5 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

§ 2 

W granicach obszaru objętego planem nie wystę-
pują następujące elementy, których określenie jest 
obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze 
zmianami), zwanej dalej ustawą: 
1) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych, 

2) obszary wymagające określenia szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości. 

§ 3 

1. Następujące oznaczenia na rysunku planu są 
obowiązującymi ustaleniami uchwały: 
1) oznaczenia ogólne – granica obszaru objęte-

go planem, 
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2) oznaczenia dotyczące przeznaczenia tere-
nów: 
a) linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu i różnych zasadach zago-
spodarowania, 

b) oznaczenia poszczególnych terenów za-
wierające: 
– symbol literowy jednostki urbani-

stycznej, w której położony jest teren 
objęty ustaleniami planu, 

– symbol określający przeznaczenie te-
renu, 

– numer terenu wyróżniający go spo-
śród innych terenów, 

3) oznaczenia dotyczące zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 
a) zabytki nieruchome wpisane do Gminnej 

Ewidencji Zabytków, 
b) granica strefy ochrony konserwatorskiej – 

ścisłej, 
c) granica ochrony konserwatorskiej – ści-

słej ochrony archeologicznej, 
d) granica strefy ochrony konserwatorskiej – 

archeologicznej, 
e) granica strefy ochrony konserwatorskiej – 

podstawowej, 
4) oznaczenia dotyczące parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 
a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
c) miejsca zmiany typu linii zabudowy, 
d) posadzki urbanistyczne do specjalnego 

opracowania, 
e) tereny obowiązkowo zagospodarowane 

zielenią, 
5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
a) kierunki przebiegu przejść pieszych, 
b) przejścia bramowe, 
c) podcienia i arkady, 
d) ścieżki rowerowe. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu mają charakter informacyjny i nie są 
obowiązującymi ustaleniami uchwały: 
  1) zabytki nieruchome wpisane do rejestru 

zabytków, w tym: 
a) zespół murów obronnych, 
b) planty miejskie i park, 

  2) nasadzenia zieleni wysokiej i średniowyso-
kiej (drzewa szczepione), 

  3) nasadzenia zieleni niskiej – trawniki, klom-
by, krzewy i żywopłoty, 

  4) skarpy, 
  5) nawierzchnie utwardzone: 

a) jezdnie, 
b) chodniki, 
c) nawierzchnie żwirowe, 

  6) zbiornik wodny, 
  7) sugerowana lokalizacja budynków, 
  8) elementy geometrii dachów,  
  9) schody,  
10) miejsca na pojemniki służące do czasowe-

go gromadzenia odpadów (śmietniki), 

11) dominanty architektoniczne, 
12) obiekty małej architektury, pomniki. 

§ 4 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
  1) dominancie – należy przez to rozumieć budy-

nek lub jego część, a także monumentalną bu-
dowlę, koncentrujące uwagę obserwatorów  
i wyróżniające się w sylwecie miasta lub ze-
społu zabudowy indywidualną formą architek-
toniczną, gabarytami lub wysokością, 

  2) elewacji frontowej – należy przez to rozumieć 
zewnętrzną powierzchnię ściany budynku  
z wszystkimi znajdującymi się na niej elemen-
tami (fasada), zwrócona w kierunku ulicy, 
drogi wewnętrznej lub placu, w której najczę-
ściej umieszczone jest główne wejście do bu-
dynku, 

  3) froncie działki – należy przez to rozumieć 
część działki budowlanej, która graniczy z dro-
gą (z której najczęściej odbywa się główny 
wjazd lub wejście na działkę), w kierunku któ-
rej zwrócona jest elewacja frontowa budynku 
usytuowanego na tej działce, 

  4) kondygnacji nadziemnej – należy przez to 
rozumieć kondygnację, której nie mniej niż po-
łowa wysokości w świetle, co najmniej z jed-
nej strony budynku, znajduje się powyżej po-
ziomu projektowanego lub urządzonego tere-
nu, a także każda, usytuowana nad nią kondy-
gnacja, 

  5) jednostce urbanistycznej – należy przez to 
rozumieć obszar wydzielony ze struktury mia-
sta w oparciu o model funkcjonalno-
przestrzenny miasta przyjęty w Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bolesławiec (uchwała 
Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XIII/84/99 
z dnia 28 września 1999 r., ze zmianami przyję-
tymi uchwałą Rady Miasta w Bolesławcu 
nr XXVIII/274/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. oraz 
uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XXIX/ 
/243/08 z dnia 29 października 2008 r., ozna-
czony literą A, B, C, D, E, F, G, H, I lub J,  

  6) linii zabudowy: 
a) nieprzekraczalnej – należy przez to rozu-

mieć linię ograniczającą obszar (samodziel-
nie lub łącznie z liniami rozgraniczającymi 
teren), na którym dopuszcza się wznoszenie 
budynków oraz określonych w ustaleniach 
planu rodzajów budowli naziemnych nie-
będących liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu lub urządzeniami tere-
nowymi komunikacji, 

b) obowiązującej – należy przez to rozumieć 
linię, wzdłuż której wymaga się usytuowa-
nia elewacji frontowej przynajmniej jedne-
go budynku związanego z przeznaczeniem 
podstawowym terenu; dla pozostałych bu-
dynków oraz określonych w ustaleniach 
planu rodzajów budowli naziemnych nie-
będących liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu lub urządzeniami tere-
nowymi komunikacji linia ta stanowi nie-
przekraczalną linię zabudowy,  
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  7) pierzei – należy przez to rozumieć ciąg fronto-
wych elewacji budynków ustawionych w sze-
regu po jednej stronie ulicy lub placu, 

  8) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 
dotyczące obszaru określonego w § 1 uchwały,  

  9) posadzkach urbanistycznych do specjalnego 
opracowania – należy przez to rozumieć 
utwardzone nawierzchnie terenu przeznaczone 
do poruszania się pieszych (chodniki, dojścia i 
place) o reprezentacyjnym charakterze, na któ-
rych obowiązuje stosowanie jednolitych roz-
wiązań w zakresie użytych materiałów budow-
lanych (zastosowanie płyt granitowych i kostki 
kamiennej bazaltowej, z wykluczeniem kostki 
betonowej), kompozycji (podział posadzki na 
prostokątne moduły, podkreślenie wejść do 
obiektów przez zmianę rysunku detalu kostki 
kamiennej, zróżnicowanie odrębnych wzorów 
poszczególnych chodników przy kamienicach) 
oraz elementów małej architektury oraz zieleni 
(wpisanie w rysunek posadzki takich elemen-
tów jak: ławki, latarnie, słupy ogłoszeniowe, 
bariery łańcuchowe, pokrywy kanalizacyjne, 
wodociągowe czy drzewa); za posadzki urba-
nistyczne do specjalnego opracowania nie 
uznaje się nawierzchni ulic, które należy reali-
zować odpowiednio do wymagań technicz-
nych i funkcjonalnych dróg, 

10) powierzchni użytkowej – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię pomieszczeń służących 
do zaspokojenia potrzeb związanych bezpo-
średnio z przeznaczeniem budynku (lub jego 
wydzielonej części), mierzoną po wewnętrznej 
długości ścian na poziomie podłogi, za wyjąt-
kiem powierzchni klatek schodowych oraz 
szybów dźwigowych; powierzchnię pomiesz-
czeń lub ich części oraz części kondygnacji 
o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m za-
licza się do powierzchni użytkowej budynku 
w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż  
1,40 m, powierzchnię tę pomija się, 

11) powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu zajętą przez bu-
dynek w stanie wykończonym, liczoną w ze-
wnętrznym obrysie murów przyziemia, mie-
rzoną na poziomie terenu,  

12) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i 
organów międzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest członkiem, oraz prawo 
Unii Europejskiej, obowiązujące w regulowa-
nej dziedzinie, 

13) przeznaczeniu terenu:  
a) podstawowym – należy przez to rozumieć 

przeznaczenie będące dominującą formą 
wykorzystania terenu oraz obiektów z nim 
związanych, 

b) równorzędnym – należy przez to rozumieć 
rodzaje przeznaczenia terenu uzupełniające 
się w dowolnych proporcjach lub będące 
zamiennym sposobem zagospodarowania 
terenu oraz obiektów z nim związanych, 

c) uzupełniającym – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie inne niż podstawowe, które 

uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe i nie występuje samodzielnie 
na danym terenie, 

14) terenie – należy przez to rozumieć obszar  
o określonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem, 

15) urządzeniach towarzyszących – należy przez 
to rozumieć budynki garażowe, gospodarcze i 
higieniczno-sanitarne oraz inne urządzenia 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
obiektów budowlanych lub stanowiące wypo-
sażenie terenu, takie jak sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, pla-
ce manewrowe i postojowe oraz obiekty małej 
architektury, 

16) usługach nieuciążliwych – rozumiane jako 
usługi o lokalnym zasięgu obsługi, niezalicza-
ne do rodzajów przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko (mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
lub mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko, jeżeli obowiązek oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
zostanie stwierdzony przez organ właściwy do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach, zgodnie z przepisami odrębnymi) 
oraz niewymagające stałej obsługi transpor-
towej samochodami o nośności powyżej 3,5 t, 

17) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wartość stanowiącą stosunek łącznej 
powierzchni zabudowy, do powierzchni działki 
budowlanej. 

R o z d z i a ł  2 

Przeznaczenie terenów 

§ 5 

1. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia 
terenów: 
  1) zabudowa jednorodzinna (w rozumieniu 

przepisów odrębnych), oznaczona symbo-
lem MN, 

  2) zabudowa wielorodzinna, przez co rozumie 
się teren, na którym zlokalizowano budynek 
wielorodzinny (w rozumieniu przepisów 
odrębnych) lub zespół takich budynków, 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz 
zielenią, oznaczona symbolem: 
a) MWn – dla zabudowy niskiej, nieprze-

kraczającej trzech kondygnacji nadziem-
nych, 

b) MWs – dla zabudowy średniej, od trzech 
do sześciu kondygnacji nadziemnych, 

  3) zabudowa mieszkaniowo-usługowa, którą 
tworzy zabudowa jednorodzinna stanowią-
ca nie mniej niż 30% powierzchni całkowitej 
budynków i usługi uzupełniające się w do-
wolnych proporcjach oraz obiektów z nimi 
związanych, oznaczona symbolem MU, 

  4) zabudowa śródmiejska (w rozumieniu 
przepisów odrębnych), którą tworzy zabu-
dowa wielorodzinna i usługi, uzupełniające 
się w dowolnych proporcjach lub będące 
zamiennym sposobem zagospodarowania 
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terenu oraz obiektów z nim związanych, 
oznaczona symbolem MS, 

  5) usługi, przez co rozumie się teren, na któ-
rym zlokalizowano obiekty i urządzenia 
przeznaczone do sprzedaży towarów  
i świadczenia usług, o powierzchni sprze-
daży nieprzekraczającej 2000 m2, wraz  
z urządzeniami towarzyszącymi oraz ziele-
nią, oznaczony symbolem U,  

  6) usługi publiczne, przez co rozumie się te-
ren, na którym zlokalizowano obiekty  
i urządzenia przeznaczone do wykonywania 
funkcji usługowych w dziedzinach o charak-
terze ogólnospołecznym, w szczególności  
z zakresu administracji, ratownictwa, po-
rządku publicznego, łączności oraz kultury i 
sztuki, wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
oraz zielenią, oznaczony symbolem UP, 

  7) usługi oświaty, przez co rozumie się teren, 
na którym zlokalizowano obiekty i urządze-
nia związane ze szkolnictwem, oświatą  
i wychowaniem, wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi oraz zielenią, oznaczony symbo-
lem UO, 

  8) usługi sportu i rekreacji, przez co rozumie 
się teren, na którym zlokalizowano obiekty  
i urządzenia związane z kulturą fizyczną  
i wypoczynkiem, takie jak hale sportowe, 
stadiony i boiska, baseny oraz siedziby klu-
bów sportowych, wraz z urządzeniami to-
warzyszącymi oraz zielenią, oznaczony 
symbolem US, 

  9) wspólnoty wyznaniowe, przez co rozumie 
się teren, na którym zlokalizowano obiekty i 
urządzenia związane z zaspokajaniem po-
trzeb religijnych, takie jak świątynie, domy 
parafialne i klasztorne, kaplice oraz siedziby 
wspólnot wyznaniowych, wraz z urządze-
niami towarzyszącymi oraz zielenią, ozna-
czony symbolem UK, 

10) zieleń urządzona, przez co rozumie teren, 
na którym zlokalizowano zaplanowane  
i urządzone zespoły zieleni o charakterze 
reprezentacyjnym, rekreacyjnym lub 
ochronnym, takie jak: parki, zieleńce, skwe-
ry i zespoły zieleni izolacyjnej, wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi, oznaczony sym-
bolem ZP, 

11) obsługa komunikacji, przez co rozumie się 
teren, na którym zlokalizowano obiekty  
i urządzenia związane z obsługą ruchu sa-
mochodowego, takie jak: parkingi i garaże, 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz 
zielenią, oznaczony symbolem KS, 

12) drogi publiczne (w rozumieniu przepisów 
odrębnych), oznaczone symbolem: 
a) KDl – dla ulic lokalnych, 
b) KDd – dla ulic dojazdowych, 

13) plac publiczny, przez co rozumie się teren  
o reprezentacyjnym charakterze, przezna-
czony dla ruchu pieszego, dojazdu do po-
sesji pojazdów właścicieli, służb komunal-
nych i porządkowych,  urządzeniami towa-
rzyszącymi oraz zielenią, oznaczony symbo-
lem Kp. 

2. Ustala się następujące rodzaje przeznaczenia 
uzupełniającego terenów: 
1) usługi nieuciążliwe – usługi, o których mowa 

w ust. 1 pkt 5, o lokalnym zasięgu obsługi 
(np. kwartał zabudowy lub część dzielnicy) 
takie jak: handel detaliczny, agencje poczto-
we i bankowe, biura i gabinety lekarskie, 
niezaliczane do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, któ-
rych uciążliwość mierzona zgodnie z przepi-
sami odrębnymi nie przekracza swym zasię-
giem granic własności terenu oraz nie wy-
maga stałej obsługi transportowej samo-
chodami o nośności powyżej 3,5 t, 

2) mieszkania towarzyszące – mieszkania sta-
nowiące część obiektu lub zabudowa miesz-
kaniowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zloka-
lizowana na terenie, na którym dominuje in-
ne przeznaczenie terenu, pełniące służebną 
rolę wobec przeznaczenia podstawowego te-
renu lub obiektu. 

R o z d z i a ł  3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 6 

Ustala się następujące, ogólne zasady ochrony 
środowiska i przyrody: 
1) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzo-

nej działalności nie może przekraczać na grani-
cy własności terenu wartości dopuszczalnych, 
określonych w przepisach odrębnych, 

2) ustala się wymóg zachowania wartości dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środowisku, okre-
ślonych w przepisach odrębnych: 
a) na terenach zabudowy jednorodzinnej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN – jak dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, 

b) na terenach zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MU – jak dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami rzemieśl-
niczymi, 

c) na terenach zabudowy wielorodzinnej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami MWs, 
MWn – jak dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego  

d) na terenach zabudowy śródmiejskiej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolem MS – 
jak dla zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej i zamieszkania zbiorowego  

e) na terenach usług oświaty, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem UO – jak dla tere-
nów zabudowy związanej ze stałym lub wie-
logodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. 

3) cały obszar objęty planem znajduje się w zasię-
gu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 317 „Niecka Zewnętrznosudecka Bo-
lesławiec” – wody podziemne podlegają ochro-
nie na zasadach określonych w przepisach od-
rębnych. 
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R o z d z i a ł  4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 7 

1. Uwzględnia się ochronę zabytków nierucho-
mych, wpisanych do rejestru zabytków, których 
lokalizację oznaczono na rysunku planu. 

2. Wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytkach nieru-
chomych wpisanych do rejestru zabytków oraz 
w ich otoczeniu należy prowadzić za zezwole-
niem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

§ 8 

1. Ustala się ochronę zabytków nieruchomych, 
ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, zgod-
nie z oznaczeniami na rysunku planu. 

2. W odniesieniu do zabytków, o których mowa  
w ust. 1, ustala się: 
1) obowiązek zachowania bryły obiektu w nie-

zmienionej formie, w tym geometrii i kształ-
tu dachu, z zastrzeżeniem pkt 5, 

2) ochronie konserwatorskiej podlegają zacho-
wane oryginalne elementy budynku: bryła, 
forma dachu, kompozycja i wystrój elewacji, 
forma i kształt otworów okiennych i drzwio-
wych, stolarka okienna i drzwiowa. Ochronie 
podlega również zachowany układ prze-
strzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia 
i wystroju (takie jak witraże, sklepienia, sztu-
katerie, mozaiki), 

3) dla budowli baszt miejskich ochronie podle-
gają zachowane, oryginalne elementy basz-
ty: bryła, forma dachu, rzut,  forma, kształt  
i obramienia strzelnic otworów okiennych  
i drzwiowych, stolarka okienna; ochronie 
podlega zachowany oryginalny układ prze-
strzenny wnętrz oraz elementy wyposażenia 
i wystroju, 

4) dopuszcza się prace odtworzeniowe, służące 
przywróceniu pierwotnej formy obiektów 
(takie jak przywrócenie na elewacjach detalu 
architektonicznego, proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych oraz formy stolarki), 

5) dopuszcza się adaptację budynków do po-
trzeb poruszania się osób niepełnospraw-
nych, w tym budowę ramp, poszerzenie 
otworów wejściowych oraz montaż we-
wnętrznych urządzeń windowych, 

6) dopuszcza się adaptację budynków do po-
trzeb działalności gospodarczej, w tym bu-
dowę witryn sklepowych, jeżeli przeznacze-
nie terenu określone w planie uwzględnia 
taki sposób zagospodarowania, 

7) dopuszcza się rozbiórkę obiektów, po 
uprzednim wykonaniu prac dokumentacyj-
nych – kart ewidencyjnych zabytku architek-
tury i budownictwa – w takim przypadku 
stosowne oznaczenie na rysunku planu staje 
się nieobowiązujące. 

3. W przypadku prowadzenia prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytkach, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązuje: 

1) stosowanie materiałów budowlanych zgod-
nych z pierwotnie użytymi lub wizualnie od 
nich zbliżonymi, 

2) zakazuje się stosowania syntetycznych okła-
dzin elewacyjnych i paneli imitujących natu-
ralne materiały budowlane, takich jak „sid-
ding”, 

3) w przypadku dachów spadzistych nakazuje 
się stosowanie pierwotnie stosowanych po-
kryć, takich jak dachówka ceramiczna i łupek 
lub ich współczesnych odpowiedników, wi-
zualnie od nich zbliżonych, z wyłączeniem 
blachodachówki oraz gontu bitumicznego, 

4) stosowanie kolorystyki harmonizującej  
z otoczeniem oraz historycznym charakterem 
obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, 
kamień i cegła oraz do kolorów uzyskiwa-
nych z naturalnych pigmentów,  

5) zachowanie, w obrębie jednego obiektu, 
jednolitej formy i kolorystyki stolarki okien i 
drzwi zewnętrznych – dopuszcza się wymia-
nę stolarki pod warunkiem zachowania 
pierwotnych wielkości otworów okiennych  
i drzwiowych oraz ich podziałów z pełnopa-
stycznymi elementami konstrukcyjnymi ra-
miaków (wykluczony podział międzyszybo-
wy), z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5. 

4. Wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane, w tym wymiany stolarki 
okien i drzwi zewnętrznych oraz remonty ele-
wacji przy zabytkach nieruchomych wpisanych 
do Gminnej Ewidencji Zabytków należy prowa-
dzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków, który może dokonać odstęp-
stwa od zasad określonych w ust. 2 i 3.  

§ 9 

1. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – 
ścisłej, w obrębie dawnych murów miejskich – 
ograniczonej ulicami: Kubika, Partyzantów, 
Grunwaldzką, Tamka, Kaszubską, Głowackiego  
i Bankową, której zasięg określono na rysunku 
planu. 

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, 
obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia wyni-
kające z objęcia tego układu urbanistycznego 
ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków nie-
ruchomych, o którym mowa § 7, a w szczegól-
ności: 
1) zachowanie historycznej formy istniejących 

budynków, 
2) zachowanie pierwotnego układu przestrzen-

nego ulic i placów, 
3) ochrona i ekspozycja zespołu murów obron-

nych, 
4) zachowanie układu przestrzennego plantów 

miejskich i parku przy gimnazjum ze szcze-
gólnym uwzględnieniem wartości przyrodni-
czych i historycznych zieleni. 

3. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1: 
1) obowiązują ustalenia, jak dla obiektów,  

o których mowa w § 8, 
2) wszelkie decyzje dotyczące podziału oraz 

scalania nieruchomości wymagają uzyskania 
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zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków, 

3) wszelkie prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy zabytkach 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabyt-
ków oraz w ich otoczeniu należy prowadzić 
za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.  

4. Granice strefy, o której mowa w ust. 1, są toż-
same z granicą strefy ochrony konserwatorskiej 
– ścisłej ochrony archeologicznej, w której 
obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia okre-
ślone w § 11 ust. 2. 

§ 10 

1. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – 
ścisłej ochrony archeologicznej, której zasięg 
określono na rysunku planu, w obrębie murów 
miejskich (wraz z osadnictwem przyległym). 

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady: 
1) wszelka działalność inwestycyjna wymaga-

jąca robót ziemnych wymaga przeprowa-
dzenia prac archeologicznych: 
a) w obrębie parceli miejskich – w formie ra-

towniczych badań archeologiczno-
architektonicznych, wyprzedzających za-
dania inwestycyjne, 

b) w obrębie inwestycji liniowych – w for-
mie ratowniczych badań archeologicz-
nych w trakcie prowadzenia robót ziem-
nych, 

c) podczas modernizacji mediów ziemnych 
– w formie stałego nadzoru archeologicz-
nego, 

2) obiekty objęte strefą należy wyłączyć  
z wszelkiej działalności inwestycyjnej, która 
mogłaby naruszać ich specyficzną formę, 

3) ustala się, w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, zachowanie  
i wyeksponowanie wartościowych nieru-
chomych zabytków archeologicznych i archi-
tektonicznych odkrywanych na terenie (ta-
kich jak: studnie, dawne portale, obramienia 
okienne itp.), 

4) ustala się konieczność uzyskania opinii  
i uzgodnień Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na wszelkie prace polegające na 
prowadzeniu robót ziemnych, 

5) ustala się konieczność uzyskania pozwolenia 
konserwatorskiego na prowadzenie prac ar-
cheologicznych. 

3. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, 
Wojewódzki Konserwator Zabytków może do-
konać odstępstwa od zasad określonych  
w ust. 2. 

§ 11 

1. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – 
archeologicznej, której zasięg określono na ry-
sunku planu. 

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, 
obowiązuje ochrona zabytków i obiektów ar-
cheologicznych, w szczególności w zakresie: 
1) uwzględnienia nieruchomych zabytków ar-

cheologicznych w zabudowie i zagospoda-
rowaniu terenu,  

2) uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, wszelkich zamierzeń inwestycyj-
nych wymagających prowadzenia prac 
ziemnych – przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowę oraz przed uzyskaniem przez inwe-
stora zaświadczenia potwierdzającego ak-
ceptację zgłoszenia robót budowlanych nie-
wymagających pozwolenia na budowę, 

3) wykonywania badań archeologicznych oraz 
ich dokumentowania – jeżeli prowadzenie 
tych badań jest niezbędne dla ochrony za-
bytków archeologicznych – pod nadzorem 
archeologiczno-konserwatorskim, za zezwo-
leniem konserwatorskim, 

4) zabezpieczania odkrytych zabytków arche-
ologicznych i terenu ich odkrycia oraz ewen-
tualnej ekspozycji nieruchomych zabytków 
archeologicznych w miejscu odkrycia. 

3. Z uwagi na możliwość wystąpienia znalezisk 
zabytków archeologicznych poza strefą, o której 
mowa w ust. 1 i udokumentowanymi stanowi-
skami archeologicznymi na terenie objętym 
planem, inwestor zobowiązany jest powiadomić 
wojewódzkiego konserwatora zabytków o ter-
minie rozpoczęcia i zakończenia prac budowla-
nych z 7-dniowym wyprzedzeniem; w przypad-
ku wystąpienia zabytków i obiektów archeolo-
gicznych zostaną podjęte ratownicze badania 
wykopaliskowe. 

§ 12 

1. Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – 
podstawowej, obejmującą w całości obszar nr 
2, w kwartale ulic Kwiatowa – Gdańska – Górne 
Młyny – Łokietka oraz w części obszar nr 3, w 
kwartale ulic Kwiatowa – Gdańska – Górne 
Młyny – Łokietka (część terenu oznaczonego 
symbolem E-MN1). 

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące zasady: 
1) nowo lokalizowana zabudowa oraz elementy 

małej architektury powinny harmonizować  
z otoczeniem, nawiązując formami architek-
tonicznymi i kompozycyjnymi do lokalnego 
stylu budownictwa, rozumianego jako zespół 
cech charakterystycznych dla historycznego 
budownictwa sprzed 1945 roku wznoszone-
go na obszarze miasta,  

2) istniejące elementy historycznego układu 
przestrzennego, takie jak ogrodzenia, bramy, 
elementy murów podlegają zachowaniu, 

3) na elewacjach obiektów oraz ogrodzeniach 
dopuszcza się umieszczanie urządzeń infra-
struktury technicznej, jedynie pod warun-
kiem nadania cech indywidualnych oprawie 
urządzenia i dostosowania jej wyglądu do 
charakterystycznych cech elewacji lub ogro-
dzenia pod względem materiału 
i kolorystyki, 

4) roboty budowlane należy prowadzić  
z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych 
uchwały, w szczególności dotyczących za-
sad: 
a) kształtowania linii zabudowy, gabarytów, 

geometrii dachów, 
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b) ochrony ekspozycji zabytków nierucho-
mych, w szczególności z terenów publicz-
nych, takich jak ulice, place i skwery, 

c) lokalizacji obiektów i urządzeń technicz-
nych, nośników reklamowych i informa-
cyjnych oraz zieleni wysokiej, 

d) zakazuje się lokalizowania urządzeń re-
klamowych o wymiarach większych niż 
1,5 m x 3 m, 

3. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, 
działalność inwestycyjna podlega uzgodnieniu  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, któ-
ry może dokonać odstępstwa od zasad określo-
nych w ust. 2. 

R o z d z i a ł  5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 13 

1. Wyznacza się tereny przestrzeni publicznej, 
obejmujące następujące obszary:  
1) przestrzeń zawierającą się pomiędzy elewa-

cjami budynków usytuowanych wzdłuż cią-
gów komunikacyjnych i przy następujących 
placach:  
a) Rynek (w granicach terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem A-Kp),  
b) ulice Prusa, Zgorzelecka, Armii Krajowej, 

Braci Śniadeckich, Sierpnia 80, Plac Zam-
kowy, 
1 Maja, Chopina,  

2) otoczenie kościołów: 
a) pod wezwaniem Wniebowzięcia Naj-

świętszej Maryi Panny i św. Mikołaja  
(w granicach terenu oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem A-UK1), 

b) pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy (w granicach terenu oznaczone-
go na rysunku planu symbolem A-UK2), 

3) tereny plantów miejskich, parków i skwerów 
(w granicach terenów oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami od A-ZP1 do  
A-ZP10). 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, oraz na 
elewacjach i ogrodzeniach przylegających do 
tych terenów i na nie wyeksponowanych ustala 
się następujące zasady kształtowania przestrze-
ni publicznej: 
1) na obiektach zabytkowych ujętych w reje-

strze lub Gminnej Ewidencji Zabytków do-
puszcza się sytuowanie wyłącznie szyldów 
lub tablic informacyjnych określających na-
zwę własną lub branżową oraz znaku gra-
ficznego firmy mieszczącej się w tym obiek-
cie, 

2) dla tablic informacyjnych umieszczanych  
w strefie wejściowej budynku obowiązuje 
zgrupowane w pionie lub poziomie, jedna-
kowe wymiary i jednakowe tło, 

3) dopuszcza się lokalizację szyldów reklamo-
wych w pasie międzygzymsowym, nad par-
terem obiektu, 

4) obowiązuje szczególna dbałość o reprezen-
tacyjny charakter nawierzchni (place, chod-
niki, aleje) poprzez ich odpowiednie ukształ-
towanie, z zastosowaniem wysokiej jakości 
materiałów (takich jak naturalny kamień), 

5) obowiązuje wyposażenie terenu w elementy 
małej architektury o wysokich walorach este-
tycznych (takie jak: siedziska i ławki, latarnie, 
ogrodzenia, gazony, rzeźby i pomniki, fon-
tanny), 

6) zakazuje się umieszczania na elewacjach bu-
dynków anten (szczególnie paraboliczne an-
teny TV, maszty antenowe telekomunikacyj-
ne oraz nadawcze – krótkofalowe), 

7) obowiązuje eksponowanie najwartościow-
szych elewacji budynków oraz sylwety sta-
rego Miasta poprzez odpowiednią ilumina-
cję, 

8) dopuszcza się umieszczania urządzeń bez-
pieczeństwa publicznego (monitoring – ka-
mery), 

9) obowiązuje stosowanie powłok anty-graffiti 
w przyziemiu i parterowej części elewacji 
budynków. 
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R o z d z i a ł  6 

Przepisy szczegółowe dla jednostki urbanistycznej „A” 
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Przepisy końcowe 

§ 66 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Bolesławiec. 

§ 67 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego oraz podlega publikacji 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Bolesławiec. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady Mia-
sta Bolesławiec nr XLII/351/09 z dnia 
26 sierpnia 2009 r. 

 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
                                                                o finansach publicznych 
 
dotyczy: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec: 

 obszar nr 1 – w obrębie ulic Sądowa – Głowackiego – Kubika – Piaskowa – Zgorzelecka, 
 obszar nr 2 – w kwartale ulic Kwiatowa – Gdańska – Górne Młyny – Łokietka, 
 obszar nr 3 – w rejonie ulic Al. Wojska Polskiego – Marcinkowskiego 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. 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 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmia-
ny: Dz. U. 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, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; 
z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, 
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, 
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619), 
art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 
z 2008 r. Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz. 1419 i 1429, z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458) Rada Miasta 
Bolesławiec rozstrzyga, co następuje: 
 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec, obejmującego swymi granicami następujące obszary: 
obszar nr 1 – w obrębie ulic Sądowa – Głowackiego – Kubika – Piaskowa – Zgorzelecka, 
obszar nr 2 – w kwartale ulic Kwiatowa – Gdańska – Górne Młyny – Łokietka, 
obszar nr 3 – w rejonie ulic Al. Wojska Polskiego – Marcinkowskiego. 
przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, polegające na budowie ulic. 
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§ 2 

Zgodnie z „Prognozą skutków finansowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec”, inwestycje, o których mowa w § 1, polegać będą na bu-
dowie ulic klasy dojazdowej o długości ok. 95 m.b. 

§ 3 

1. Szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionych w § 2 wynosi ok. 524 900 zł. 
2. Ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązujących w czasie realizacji 

inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji. 
3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finan-

sowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 
NR XLIX/346/09 

z dnia 17 września 2009 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XLVII/327/09 Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regu-
laminu udzielania „Dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycznym,  
spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom mieszkaniowym działań 
związanych z demontażem i utylizacją materiałów zawierających azbest 
               z posesji położonych na terenie gminy Nowogrodziec” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) 
w związku z art. 406 ust. 1 pkt 6 i pkt 12 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchyla się uchwałę nr XLVII/327/09 Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu z dnia 24 czerwca 2009 r. w spra-
wie uchwalenia Regulaminu udzielania „Dofinan-
sowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej osobom fizycz-
nym, spółdzielniom mieszkaniowym i wspólnotom 
mieszkaniowym działań związanych z demontażem 
i utylizacją materiałów zawierających azbest z po-
sesji położonych na terenie gminy Nowogrodziec”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno- 
śląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

WILHELM TOMCZUK 

 
 

  


