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UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 
NR XLII/350/09 

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 VIII/56/07 Rady Mia-
sta Bolesławiec z dnia z dnia 25 kwietnia 2007 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 uchwałami Rady Miasta Bolesławiec nr XXVIII/274/04 z dnia 
22 grudnia 2004 r. oraz 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 – przy ul. Zabobrze – II Armii 

Wojska Polskiego, 
2) obszar nr 2 – przy ul. Zabobrze – II Armii 

Wojska Polskiego, 
3) obszar nr 3 – przy ul. Zabobrze. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załączniki graficzne o numerach od 1 do 3 – 

rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący 
integralną część uchwały, 

2) załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) 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) przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2  

pkt 6 ustawy), wymagające ich ukształtowania, 
2) 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 zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych, 

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

§ 3 

1. Następujące oznaczenia na rysunku planu są 
obowiązującymi ustaleniami uchwały: 
1) granica obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, 

3) oznaczenia poszczególnych terenu zawiera-
jące: 
a) symbol literowy jednostki urbanistycznej, 

w której położony jest teren objęty usta-
leniami planu, 

b) symbol określający przeznaczenie terenu, 
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c) numer terenu wyróżniający go spośród 
innych terenów, 

4) obowiązujące linie zabudowy, 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) miejsca zmiany typu linii zabudowy, 
7) zabytki nieruchome wpisane do gminnej 

ewidencji zabytków. 
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu mają charakter informacyjny i nie są 
obowiązujące: 
1) orientacyjne linie podziału na działki budow-

lane, 
2) orientacyjna lokalizacja budynku, 
3) linie elektroenergetyczne napowietrzne wy-

sokiego napięcia 110 kV, 
4) linie elektroenergetyczne napowietrzne 

średniego napięcia 20 kV, 
5) istniejące miejsca podłączenia do drogi kra-

jowej nr 4, 
6) zarys linii rozgraniczających układ komuni-

kacyjny przyległy do obszaru planu. 

§ 4 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
  1) elewacji frontowej – należy przez to rozumieć 

zewnętrzną powierzchnię ściany budynku  
z wszystkimi znajdującymi się na niej elemen-
tami (fasada), zwrócona w kierunku ulicy, dro-
gi wewnętrznej lub placu, w której najczęściej 
umieszczone jest główne wejście do budynku, 

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

  3) 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 uchwałami Rady Miasta Bolesławiec  
nr XXVIII/274/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. oraz 
nr XXIX/243/08 z dnia 29 października 2008 r.) 
oznaczony literą A, B, C, D, E, F, G, H, I lub J,  

  4) 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,  

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

  6) 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, 

  7) 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, 

  8) 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, 

  9) 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, 

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

11) 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, 

12) urządzeniach towarzyszących – należy przez 
to rozumieć urządzenia niezbędne do prawi-
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dłowego funkcjonowania obiektów budowla-
nych lub stanowiące wyposażenie terenu, ta-
kie jak sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, dojścia i dojazdy, place manewrowe  
i postojowe oraz obiekty małej architektury, 

13) 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 

Przepisy szczegółowe 
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R o z d z i a ł  3 

Przepisy końcowe 

§ 20 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Bolesławiec. 

§ 21 

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 1 do uchwały Rady Mia-
sta Bolesławiec nr XLII/350/09 z dnia 
26 sierpnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Mia-
sta Bolesławiec nr XLII/350/09 z dnia 
26 sierpnia 2009 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Mia-
sta Bolesławiec nr XLII/350/09 z dnia 
26 sierpnia 2009 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady Mia-
sta Bolesławiec nr XLII/350/09 z dnia 
26 sierpnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
dotyczy: 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów zlokalizowanych w mieście Bolesławiec: 

 
   – obszar nr 1 – przy ul. Zabobrze – II Armii Wojska Polskiego, 
   – obszar nr 2 – przy ul. Zabobrze – II Armii Wojska Polskiego, 
   – obszar nr 3 – przy ul. Zabobrze. 
 
 
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) oraz na podstawie art. art. 7 
ust. 1 pkt 1 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) Rada Miasta Bolesławiec rozstrzyga, 
co następuje: 
 

§ 1 

1. W wyniku wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zlokali-
zowanych w mieście Bolesławiec do publicznego wglądu, w dniach od 23 marca do 21 kwietnia 
2009 r., w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie do 5 maja 2009 r.  wpłynęły następujące uwagi, 
o których mowa w pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 Uwaga do projektu planu sporządzanego na podstawie uchwały nr VIII/56/07 Rady Miasta Bolesła-
wiec z dnia 25 kwietnia 2007 r., obszar nr 2 – przy ul. Zabobrze – II Armii Wojska Polskiego, złożona 
w dniu 28 kwietnia 2009 r. przez pana Marcina Korczaka, zam. w Bolesławcu przy ul. Bielskiej 13/12, 
dotycząca działki numer 92/7, obręb VI, przy ul. Zabobrze 84 w Bolesławcu. 

 Wnoszący uwagę wnioskuje o likwidację przejazdu publicznego przez działkę nr 92/7, projektowaną 
ulicą oznaczoną na rysunku planu symbolem G-KDd3. 

2. Prezydent Miasta Bolesławiec, działając zgodnie z art. 17 pkt. 12 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym: 
1) rozpatrzył przedmiotową uwagę Zarządzeniem nr 151a/09 z dnia 25 maja 2009 r., uwzględniając 

uwagę w całości, poprzez zmianę klasy drogi z publicznej (dojazdowej) na drogę wewnętrzną, 
z ograniczeniem jej obsługi wyłącznie do terenu działki nr 92/7; w wyniku uwzględnienia uwagi 
likwidacji ulega odcinek projektowanej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem 
G-KDd3 pomiędzy terenami oznaczonymi na rysunku planu symbolami G-U5 i G-U6, które ulegają 
scaleniu. 

2) stwierdził brak podstaw do przeprowadzenia czynności, o których mowa w 17 pkt 10 cytowanej 
wyżej ustawy, z uwagi na fakt, że: 
a) sposób jej rozpatrzenia jest zgodny z treścią wniosku wnoszącego uwagę, 
b) zakres zmian wprowadzonych w projekcie planu miejscowego w wyniku uwzględnienia uwag 

nie wywołuje konieczności ponowienia uzgodnień, o których mowa w art. 13 cytowanej wyżej 
ustawy, 

3) przekazał Radzie Miasta Bolesławiec projekt planu miejscowego. 

§ 2 

Rada Miasta Bolesławiec, na sesji w dniu 26 sierpnia 2009 r., przyjęła informację Prezydenta Miasta 
o sposobie rozstrzygnięcia uwagi do projektu planu miejscowego, i uznając to stanowisko za zasadne, 
rozstrzygnęła o uwzględnieniu złożonej uwagi. 

§ 3 

Rada Miasta Bolesławiec nie stwierdziła konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwale-
nia projekcie planu, a tym samym ponowienia czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady Mia-
sta Bolesławiec nr XLII/350/09 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 

 
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 roku 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), 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;q 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 – przy ul. Zabobrze – II Armii Wojska Polskiego, 
– obszar nr 2 – przy ul. Zabobrze – II Armii Wojska Polskiego, 
– obszar nr 3 – przy ul. Zabobrze. 
przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, polegające na budowie i oświetleniu ulic. 

§ 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: 
1) budowie ok. 500 m.b. sieci wodociągowej  i kanalizacji, 
2) budowie ulic klasy lokalnej o długości ok. 56 m.b. oraz ulic klasy dojazdowej o długości ok. 56 m.b., 
3) oświetleniu ulic złożonym z linii oświetleniowej o długości ok. 560 m.b. oraz 21 słupów oświetlenio-

wych. 

§ 3 

1. Szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionych w § 2 wyniesie: 
1) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji – ok. 392 500  zł, 
2) budowa i oświetlenie ulic – ok. 1 084 300 zł. 

2. Suma wydatków, o których mowa w ust. 1, wynosi 1 476 800 zł. 
3. Ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązujących w czasie realizacji 

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

sowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych. 
 
 
 

  


