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UCHWAŁA NR LXXXIII/507/10 
 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Bogatynia  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), w związku z uchwałą nr XIX/161/04 
Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 
2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Bogatynia, po 
stwierdzeniu zgodnoċci z ustaleniami studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwier-
dzonego uchwałą nr XXXII/255/2001 Rady Gminy 
i Miasta w Bogatyni z dnia 30 stycznia 2001 r., 
zmienionego uchwałą nr XXXVII/325/06 Rady Gmi-
ny i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. Ra-
da Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co nastćpu-
je: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miasta 
i gminy Bogatynia zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objćtego planem oznaczo-
no na rysunku planu, stanowiącym załącznik gra-
ficzny do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na 

mapie zasadniczej w skali 1:2000, stanowiący 
integralną czćċć planu; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnićcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleďą do za-
daĉ własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych; 

4) załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleĉ planu. 
4. Przedmiotem planu jest ustalenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-
cych tereny o róďnym przeznaczeniu lub róď-
nych zasadach zagospodarowania – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunek 
planu, 

2) zasad ochrony ċrodowiska i przyrody – ustale-
nia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej i krajobrazu 
kulturowego – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2; 

4) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej – ustalenia w tym zakre-
sie zawiera rozdział 2; 

5) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskačników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2 oraz rysunek planu; 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomoċci objćtych planem 
– ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

8) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu 
– ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

9) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temu komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2; 

11) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

12) stawki procentowej, słuďącej ustaleniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
– ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 3. 

§ 2. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1) granica obszaru objćtego zmianą planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-

czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odno-
szące sić do ich przeznaczeĉ oraz warunków 
zabudowy i zagospodarowania. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie-
wymienione w ust.1 pełnią funkcjć informacyjną. 

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale i na rysunku planu 
jest mowa o: 
1) planie – naleďy przez to rozumieć zmianć miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla miasta i gminy Bogatynia, objćty ni-
niejszą uchwałą; 

2) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć rysu-
nek planu stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały; 

3) terenie – naleďy przez to rozumieć teren 
o okreċlonym rodzaju przeznaczenia i zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi; 
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4) podstawowym przeznaczeniu terenu – naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać sić dominują-
cą formą wykorzystania terenu. W ramach prze-
znaczenia podstawowego mieszczą sić elemen-
ty zagospodarowania bezpoċredniego z nim 
związane, warunkujące prawidłowe korzystanie 
z terenu; 

5) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – naleďy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które moďe 
być realizowane jako uzupełnienie funkcji pod-
stawowej, na warunkach okreċlonych w przepi-
sach szczegółowych uchwały; 

6) linii rozgraniczającej – naleďy przez to rozumieć 
linić rozgraniczającą tereny o róďnym przezna-
czeniu i róďnych zasadach zagospodarowania, 
której przebieg oznaczony na rysunku planu nie 
moďe ulegać przesunićciu. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1PG ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny po-

wierzchniowej eksploatacji kopalin; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) tereny zieleni urządzonej, 
b) obiekty infrastruktury technicznej, 
c) tereny lasów i zadrzewieĉ, 
d) tereny rolnicze, 

3) tereny funkcji podstawowej obejmują: 
a) tereny odkrywkowej eksploatacji górniczej, 
b) tereny zwałowania wewnćtrznego, 
c) tereny odzysku odpadów i rekultywacji. 

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zasad 
ochrony ċrodowiska i przyrody: 
1) teren połoďony jest w Obszarze Górniczym „Tu-

roszów – Bogatynia” utworzonym decyzją 
MOĊZNiL. nr GOsm/756/93/92 z dnia 30 czerwca 
1993 r. oraz w terenie górniczym „Turoszów – 
Bogatynia I”, utworzonym decyzją MOĊZNiL.  
nr BKk/PK/555/96 z dnia 21 marca 1996 r.; 

2) granicć udokumentowanych złóď wćgla brunat-
nego, oznaczono na rysunku planu; 

3) eksploatacjć kopaliny naleďy prowadzić w opar-
ciu o projekt zagospodarowania złoďa i plan ru-
chu zakładu górniczego; 

4) teren po zakoĉczeniu eksploatacji zrekultywo-
wać zgodnie z wodno-leċnym kierunkiem rekul-
tywacji; 

5) dopuszcza sić wykorzystanie do rekultywacji 
odpady górnicze i przeróbcze oraz nadkład; 

6) w trakcie robót eksploatacyjnych stosować wła-
ċciwe ċrodki zapobiegawcze celem wyelimino-
wania zagroďeĉ geotechnicznych (osuwisk); 

7) składowanie odpadów niebezpiecznych regulu-
ją przepisy odrćbne. 

3. Na terenach o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej: 
1) zabytki archeologiczne podlegają ochronie; 

2) w przypadku odkrycia w trakcie prac budowla-
nych zabytków archeologicznych naleďy powia-
domić Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. 

4. Na terenach o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 
parametrów i wskačników kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza sić lokalizacjć zabudowy związanej 

z powierzchniową eksploatacją kopalin; 
2) ustala sić utrzymanie zabudowy na czas pro-

wadzenia eksploatacji; 
3) ustala sić, ďe maksymalna wysokoċć budynku 

nie moďe przekroczyć 9m. 
5. Na terenach o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomoċci: 
1) dopuszcza sić wtórne podziały i scalenia dzia-

łek/ działki pod warunkiem zachowania przepi-
sów odrćbnych w zakresie lokalizacji zabudowy, 
warunków dojazdu, ochrony poďarowej oraz 
przepisów niniejszej uchwały, 

2) dopuszcza sić dokonanie korekt granic działki ze 
wzglćdu na potrzebć poszerzenia dróg publicz-
nych oraz lokalizacjć obiektów infrastruktury 
technicznej. 

3) pod urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza sić wydzielenie działek o wielkoċciach 
i na warunkach wynikających z przepisów od-
rćbnych. 

6. Na terenach o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania przestrzeni publicznej: 
1) wyklucza sić lokalizacje wolno stojących noċni-

ków reklamy (tablic informacyjnych, z wyjąt-
kiem elementów informacji i promocji ustalo-
nych) zorganizowanych dla całego obszaru 
Gminy lub zakładu górniczego. 

7. Ustala sić nastćpujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 
1) dostawć energii elektrycznej z sieci i urządzeĉ 

przedsićbiorstwa energetycznego lub z urzą-
dzeĉ zakładu górniczego; 

2) odprowadzanie wód deszczowych i oczyszczo-
nych wód kopalnianych do istniejących cieków 
wodnych – zgodnie z warunkami ustalonymi 
w przepisach odrćbnych; 

3) obsługć telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej 
sieci telekomunikacyjnej, przedsićbiorstwa tele-
komunikacyjnego; 

4) wyklucza sić składowanie odpadów komunal-
nych oraz ich odzysk i unieszkodliwianie; odpa-
dy górnicze i przeróbcze zagospodarować 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

5) stacje transformatorowe naleďy lokalizować 
jako wolno stojące obiekty budowlane; dopusz-
cza sić moďliwoċć lokalizacji wolno stojących 
stacji transformatorowych na granicy działki lub 
w odległoċci 1,5 m od granicy działki; 

6) przebudowć linii elektroenergetycznych, w 
przypadku zaistnienia kolizji planowanego za-
gospodarowania terenu z istniejącymi liniami, 
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przeprowadzić na warunkach okreċlonych przez 
przedsićbiorstwo energetyczne; 

7) wody opadowe odprowadzane z utwardzonych 
terenów, takich jak drogi, parkingi, place ma-
newrowe, które mogą być zanieczyszczane sub-
stancjami ropopochodnymi, naleďy podczysz-
czać w stosownych urządzeniach; w przypadku 
stosowania powierzchni czćċciowo utwardzo-
nych, zabezpieczyć odpowiednio ċrodowisko 
gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczysz-
czeĉ; 

8) na terenach objćtych planem dopuszcza sić 
lokalizacjć sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej, obsługujących obszar gminy; 

9) na obszarze objćtym planem zakłada sić funk-
cjonowanie stacjonarnej i ruchomej sieci tele-
komunikacyjnej działającej zgodnie z przepisa-
mi ustawy prawo telekomunikacyjne; 

10) urządzenia i sieci telekomunikacji naleďy loka-
lizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrćbnymi. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 5. Ustala sić stawkć procentową słuďącą 
ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoċci 30%. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 

§ 7. Uchwała wchodzi w ďycie w terminie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego. 

 
Przewodniczący: 

Paweł Szczotka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXXIII/ 
/507/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 9 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXXIII/ 
/507/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu 
 

Do wyłoďonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Bogatynia w dniach od 1 wrzeċnia do 22 wrzeċnia 2010 r., w terminie do 
dnia 6 pačdziernika 2010 r., nie wpłynćła ďadna uwaga. 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXXIII/ 
/507/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Bogatynia, nie wystąpią po stronie gminy zobowiązania związane z rozbudową i modernizacją 
istniejących dróg oraz rozbudową sieci infrastruktury technicznej. 
9 3
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UCHWAŁA NR XXXVII/322/2010 
 RADY GMINY CZERNICA 

 z dnia 19 pačdziernika 2010 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego celem umieszczenia w pasie 
drogowym wszystkich urządzeń za wyjątkiem: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej − 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) oraz art. 40 ust. 3, 8, 9 ustawy z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami) 
Rada Gminy Czernica uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. Ustala sić stawki opłat za zajćcie pasa 
drogowego celem umieszczenia w pasie drogo-
wym wszystkich urządzeĉ za wyjątkiem: sieci wo-
dociągowej, kanalizacyjnej i gazowej niezwiąza-
nych z potrzebami zarządzania drogami lub po-

trzebami ruchu drogowego, w wysokoċciach okre-
ċlonych w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Czernica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Karol Pietrucha 

  


