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UCHWAŁA NR LVII/365/10 
 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług rekreacyjno- 
-turystycznych położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce w rejonie Góry Dzikowiec,  

obręb nr 6 Stary Lesieniec 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr XXXIX/243/09 Rady Miej-
skiej Boguszowa-Gorc z dnia 28 maja 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu 
miejscowego ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
Rada Miejska uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru usług rekre-
acyjno-turystycznych położonego na terenie mia-
sta Boguszów-Gorce w rejonie Góry Dzikowiec, 
obręb nr 6 Stary Lesieniec. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:2000 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek 
planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu. 

§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązu-
ją ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 
1) 1UT, 2UT − tereny usług rekreacyjno-turystycz- 

nych; 
2) 3ZL − teren leśny; 
3) KD − droga dojazdowa. 

2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego: 
1) na terenach przeznaczonych pod usługi rekre-

acyjno-turystyczne, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 
a) 1UT − ustala się lokalizację zbiornika wod-

nego i urządzenia do naśnieżania stoku, 
b) 2UT − ustala się realizację obiektów i urzą-

dzeń związanych z rekreacją oraz turystyką 
(tj. wyciąg narciarski, trasy zjazdowe, budyn-
ki obsługi ruchu turystycznego i obsługi 
technicznej, hotel, parkingi) oraz urządzeń 
towarzyszących: dojść, dojazdów, obiektów 
małej architektury, ogrodzeń, placu zabaw, 

a także urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym urządzeń komunikacji elektronicznej; 

2) projektowana zabudowa musi swoim charakte-
rem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych 
regionu, nie może stwarzać dysonansu z oto-
czeniem i winna szanować środowisko natural-
ne, zaleca się stosowanie architektury inspiro-
wanej charakterem zabudowy regionalnej lub 
dobrej klasy architektury współczesnej; 

3) zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 
oraz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych 
elementów betonowych; 

4) teren leśny, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 3ZL, pozostaje w dotychczasowym użyt-
kowaniu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 

urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeń; 

2) uciążliwości wynikające z prowadzonej działal-
ności gospodarczej nie mogą wykraczać poza 
granice terenu, do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny; 

3) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej; 

4) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej należy 
rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami szczególnymi; 

5) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
W przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy 
wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć 
zabytek, zabezpieczyć przy użyciu dostępnych 
środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz 
niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest to 
niemożliwe, Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc 
(art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objętym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swą wielkością, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem; 
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2) na obszarze usług i na terenie komunikacji ob-
sługującej usługi wyklucza się lokalizację urzą-
dzeń reklamowych wolnostojących niezwiąza-
nych z prowadzoną działalnością, zarówno na 
terenie działki jak i w przyległym pasie drogo-
wym. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu.  
Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1UT i 2UT ustala się: 
1) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 30% 

powierzchni terenu; 
2) w zagospodarowaniu terenu przeznaczonego 

pod projektowaną zabudowę minimum 70% 
powierzchni terenu należy przeznaczyć pod za-
gospodarowanie biologicznie czynne (zadrze-
wienia, trawniki). 

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie: 
1) obszar objęty planem położony jest: 

a) w granicach Parku Krajobrazowego Sudetów 
Wałbrzyskich, na terenie którego obowiązują 
zakazy zawarte w rozporządzeniu Wojewody 
Dolnośląskiego Nr 7 z dnia 27 lutego 2008 r. 
w sprawie Parku Krajobrazowego Sudetów 
Wałbrzyskich (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 63,  
poz. 810), 

b) w granicach projektowanego Specjalnego 
Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000  
„Góry Kamienne” i potencjalnego Obszaru 
Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 
„Sudety Wałbrzysko-Kamienne”. Zagospo-
darowanie terenu musi uwzględniać zasady 
zagospodarowania i ochrony walorów  
przyrodniczo-krajobrazowych określonych  
w art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151, 
poz. 1220 z późn. zm.); 

2) realizacja wyznaczonego w planie zainwesto-
wania pod usługi turystyczno-rekreacyjne, moż-
liwa będzie po przeprowadzeniu procedury 
oceny oddziaływania na środowisko, która wy-
każe brak niekorzystnego wpływu na przyrodę 
parku; 

3) możliwości i warunki realizacji przewidzianego 
zainwestowania wskazywać będzie procedura 
w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko, przeprowadzona na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, 
poz. 1227 z późn. zm.); 

4) na obszarze objętym planem występują gatunki 
chronionych grzybów, roślin i zwierząt, w sto-
sunku do których obowiązują przepisy ustawy 
o ochronie przyrody oraz zakazy określone 
w przepisach szczególnych. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości objętych planem. W ob-
szarze objętym planem nie ustala się szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Na 
terenach projektowanych usług rekreacyjno-turys-
tycznych (UT) obowiązuje zakaz realizacji obiektów 
i urządzeń, które nie są związane lub kolidują 
z przeznaczeniem terenu. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się ist-

niejącą drogą dojazdową (KD); 
2) w zagospodarowaniu terenu należy zapewnić 

miejsca postojowe dla samochodów osobo-
wych i autobusów, w tym również dla samo-
chodów, z których korzystają osoby niepełno-
sprawne. Liczba miejsc postojowych na terenie 
objętym planem wynikać będzie z możliwości 
terenowych; 

3) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 

elektroenergetycznej, 
b) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodo-

ciągowej, w okresie przejściowym możliwe 
rozwiązania lokalne, 

c) odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyj-
nej, w okresie przejściowym możliwe roz-
wiązania lokalne, 

d) odprowadzanie wód opadowych do gruntu 
oraz istniejących cieków na warunkach usta-
lonych przez ich zarządcę; 

4) w przypadku kolizji z projektowanym zagospo-
darowaniem terenu dopuszcza się zmianę prze-
biegu tych sieci na warunkach określonych 
przez właściwych zarządców. 

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenów, o których mowa w § 2, pozostają 
one w dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą na-
liczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Stanisław Urbaniak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/365/10 
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach  
z dnia 10 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/365/10 
Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach  
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 

gminy i zasadach ich finansowania 
 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru usług rekreacyjno-turystycznych położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce 
w rejonie Góry Dzikowiec, obręb nr 6 Stary Lesieniec. 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również 
w trakcie dyskusji publicznej. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finan-
sowane z budżetu gminy, a także ze środków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR III/9/10 
 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/231/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, po. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.  
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz  
art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity  
Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620,  
Nr 225, poz. 1461) Rada Miejska Chojnowa uchwa-
la, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LVI/231/10 Rady Miejskiej 
Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-

chomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dol-
nośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, 
poz. 2905) § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: 
„d) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro-
wotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń – 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmi-
strzowi Miasta Chojnowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązują-
cą od 1 stycznia 2011 roku oraz podlega podaniu 
do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowa-
nie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie 
i ogłoszenie w "Gazecie Chojnowskiej". 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Skowroński 
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