
UCHWAŁA NR IV/30/15
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 20 maja 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części 
dotyczącej złoża Brzeźnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 574, 1318, z 2014r., poz. 379, 1072), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 199), w związku 
z Uchwałą Nr XXXII/261/14 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej 
złoża Brzeźnik oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec uchwalonego uchwałą nr XXI/161/13 Rady Gminy 
Bolesławiec z dnia 28 lutego 2013r., uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I.
Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej 
złoża Brzeźnik, zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego uchwałą zaznaczone są na załączniku graficznym nr 1 opracowanym w skali 
1:1000.

3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki:

1) załącznik nr 1 – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, z wyrysem 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec, stanowiący 
integralną część uchwały;

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasad ich finansowania.

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
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3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów;

4) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem;

5) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

6) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

7) stawki procentowej, na podstawie, której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów, określonych 
w pkt od 1 do 4, w planie nie określa się:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej 
intensywność zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej, minimalnego udział procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy oraz linii zabudowy i gabarytów 
obiektów;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbol terenu;

4) granice obszaru objętego rekultywacją;

5) przeznaczenie terenu.

2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są 
ustaleniami planu.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) masach ziemnych i skalnych - należy przez to rozumieć wszystkie masy ziemne w tym 
niezanieczyszczoną glebę, masy skalane, jakie powstają w wyniku prowadzenia działalności górniczej na 
każdym jej etapie: udostępnianie złoża, eksploatacji złoża, likwidacji zakładu górniczego;

2) nośniku reklamowym – należy przez to rozumieć wolnostojące, związane z gruntem urządzenie 
reklamowe lub urządzenie reklamowe posiadające samodzielną konstrukcję nośną, a także tablice 
reklamowe na ścianach budynków, służące prezentacji reklamy w jakiejkolwiek postaci;

3) obszarze planu – należy przez to rozumieć wszystkie tereny objęte planem;

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie w terenie wyznaczonym na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które podczas realizacji planu powinno stać się dominującą formą 
wykorzystania ponad 50% powierzchni terenu, chyba że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej;

5) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

6) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
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7) terenie powierzchniowej eksploatacji złoża – należy przez to rozumieć teren bezpośredniego 
wydobywania kopaliny ze złoża, w tym wyrobiska górnicze, obiekty budowlane oraz technologiczne, 
związane z nimi obiekty i urządzenia przeróbcze;

8) terenie zadrzewień i zalesień – należy przez to rozumieć teren, składający się z rosnących pojedynczo lub 
w niewielkich grupach drzew i krzewów, wraz z zajmowanym terenem i pokrywającą go roślinnością 
niedrzewiastą, nie będący lasem w rozumieniu ustawy o lasach;

9) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć urządzenia niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania obiektów budowlanych lub stanowiące wyposażenie terenu, takie jak sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej, boksy na pojemniki i kontenery na odpady komunalne, dojścia i dojazdy, 
parkingi, place manewrowe i postojowe, garaże i budynki gospodarcze oraz obiekty małej architektury;

10) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę.

DZIAŁ II.
Ustalenia dotyczące przeznaczenia i warunków zagospodarowania terenów

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

lub różnych zasadach zagospodarowania

§ 5. 1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 1PG i 2PG, dla których ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - teren powierzchniowej eksploatacji złoża „Brzeźnik”;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) dojazdy i drogi technologiczne,

c) zieleń.

2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego:

1) obowiązuje prowadzenie eksploatacji na warunkach określonych w koncesji udzielonej przedsiębiorcy, na 
podstawie projektów zagospodarowania złoża oraz na podstawie planów ruchu zakładu górniczego, 
sporządzanych na poszczególne etapy eksploatacji;

2) dopuszcza się realizację urządzeń budowlanych związanych z technologią wydobycia i przeróbki;

3) obowiązuje zabezpieczenie skarpy wyrobiska przed osuwaniem, z zachowaniem odpowiedniego kąta 
nachylenia, zgodngo z projektem zagospodarowania złoża.

§ 6. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem ZLD, dla którego ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń, zadrzewienia i zalesienia;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne,

b) urządzenia towarzyszące.

§ 7. 1. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem KDD, dla którego ustala się 
przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy dojazdowej:

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) parametry, jak dla drogi klasy dojazdowej;

2) szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie z rysunkiem planu – 10m.

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.
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Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 8. 1. Od strony terenów dróg publicznych, ustala się zakaz wznoszenia ogrodzeń:

1) z blachy;

2) o wysokości większej niż 1,8m.

2. Dopuszcza się realizację nośników reklamowych, przy czym łączna powierzchnia nośnika, mierzona po 
obrysie zewnętrznym nie może być większa niż 6 m2.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 9. 1. Standardy ochrony środowiska dla poszczególnych terenów muszą spełniać wymagania zawarte 
w przepisach odrębnych.

2. Obszar objęty planem położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317, który 
posiada status najwyższej ochrony (ONO). W obszarze tym należy stosować przy realizacji nowych inwestycji 
rozwiązania techniczne uniemożliwiające zanieczyszczenie wód podziemnych.

3. Ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych.

4. Nawierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi należy uszczelnić, a wody 
z tych nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub rowów melioracyjnych za pośrednictwem 
separatorów olejów i benzyn.

5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów, w tym odpadów w związku z wydobywaniem kopaliny ze 
złoża:

1) dla odpadów komunalnych obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych oraz gminnych 
przepisach porządkowych;

2) obowiązuje maksymalne wykorzystanie oraz zagospodarowanie mas ziemnych i skalanych w celach 
rekultywacyjnych i technologicznych w granicy obszaru górniczego;

3) dopuszcza się przyjmowanie mas ziemnych i skalnych pochodzących z innego zakładu górniczego, 
odpadów obojętnych w tym odpadów wydobywczych w celu prowadzenia procesu rekultywacji poprzez 
docelowe wypełnienie wyrobiska górniczego;

4) na obszarze objętym planem dopuszcza się magazynowanie oraz odzysk odpadów jedynie przez ich 
wytwórcę, stosownie do przepisów odrębnych;

5) lokalizację miejsc magazynowania oraz odzysku ww. odpadów należy określać w oparciu o przepisy 
odrębne;

6) w miejscach magazynowania ww. odpadów należy uwzględniać możliwość ich segregacji;

7) zakazuje się:

a) tworzenia nowych miejsc przeznaczonych na tymczasowe magazynowanie odpadów przez 
prowadzącego zbieranie odpadów;

b) magazynowania odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;

c) trwałego składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych, w tym odpadów 
niebezpiecznych.

§ 10. 1. Ustala się granice udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Brzeźnik", zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, dla którego obowiązują zasady ochrony, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Ustala się granice terenu górniczego "Brzeźnik-Jan", zgodnie z koncesją Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego nr 19/E/2010 z dnia 19.11.2010 r.

3. Prace geologiczne i eksploatację należy prowadzić zgodnie z wydanymi koncesjami.
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§ 11. 1. Tereny poeksploatacyjne, w granicach obszaru objętego rekultywacją, wskazanych na rysunku 
planu, będą sukcesywnie rekultywowane. Ustala się rolny lub zadrzewieniowy kierunek rekultywacji dla 
wyrobiska.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w ramach rekultywacji dopuszcza się:

1) niwelację terenu, ukształtowanie rzeźby terenu;

2) wykorzystanie do celów rekultywacji mas nadkładu usuniętych i przemieszczonych w trakcie eksploatacji 
oraz mas skalnych i ziemnych (tzw. przerostów górniczych i przeróbczych);

3) odtworzenie gleb metodami technicznymi lub agrotechnicznymi;

4) zagospodarowanie zespołami zieleni wysokiej, średniej i niskiej.

Rozdział 4.
Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 12. 1. Obszar objęty planem położony jest w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
317 „Niecka Zewnętrzna Sudecka Bolesławiec”, który posiada status najwyższej ochrony (ONO). W obszarze 
tym należy stosować przy realizacji nowych inwestycji rozwiązania techniczne uniemożliwiające 
zanieczyszczenie wód podziemnych.

2. Na terenie objętym planem ustala się granice następujących terenów podlegających ochronie:

1) obszar górniczy "Brzeźnik-Jan", zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, który podlega ochronie zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

2) terenu górniczego "Brzeźnik-Jan ", zgodnie z koncesją nr 3/E/2003 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
18 lutego 2003 r. oraz oznaczeniami na rysunku planu;

3) udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Brzeźnik", zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu.

3. Dla terenu górniczego "Brzeźnik-Jan" ustala się:

1) w zakresie zagrożeń zanieczyszczenia powietrza, dla zmniejszenia uciążliwości pylenia - stosowanie 
instalacji odpylających lub wprowadzenia roślinności ochronnej wokół terenu eksploatacji,

2) w zakresie zagrożeń geotechnicznych – gromadzenie nadkładu w sposób zapobiegający zjawisku osuwisk.

4. W granicach obszaru planu nie występują:

1) tereny zalewowe oraz obszary szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu ustawy Prawo wodne;

2) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 5.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 13. 1. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału 
nieruchomości.

2. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) powierzchnia działek budowlanych nie mniejsza niż 1000 m2;

2) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 20m;

3) kąt położenia granicy działki w stosunku do przyległego pasa drogowego, z którego ustalono obsługę 
komunikacyjną, lub do granicy z działką sąsiednią w przedziale pomiędzy 70° a 110°.

3. Dopuszcza się możliwość wydzielenia działek pod drogi i infrastrukturę techniczną o parametrach 
innych niż określono w ust. 1-3.
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Rozdział 6.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy

§ 14. 1. Przy projektowaniu obiektów budowlanych należy zapewniać ochronę ludności, zgodnie 
z wymaganiami przepisów odrębnych dotyczących obrony cywilnej oraz ochronę przeciwpożarową, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

2. Zagospodarowanie i użytkowanie terenu złoża powinno być zgodne z wydaną koncesją i w granicach 
ustanowionego terenu górniczego.

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

§ 15. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną obszaru z drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej KDD 
oraz poprzez istniejące drogi publiczne, położone poza granicami planu.

2. Na terenach oznaczonych symbolami 1PG i 2PG dopuszcza się wydzielanie dojazdów i dróg 
technologicznych, nie wydzielonych w planie liniami rozgraniczającymi, w sposób wynikający z procesu 
eksploatacyjnego i technologicznego.

3. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych, w ilości niezbędnej dla 
obsługi, lecz nie mniejszej niż 1mp na 4 zatrudnionych;

2) dopuszcza się realizację miejsc parkingowych w formie terenowych miejsc parkingowych;

3) stanowiska postojowe (parkingowe) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczyć 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się lokalizację obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej na obszarze planu;

2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, rozbudowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się zasilanie w energię w oparciu o przenośne agregaty prądotwórcze;

3) dopuszcza się zaopatrzenie z odnawialnych źródeł energii.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:

1) ustala się zaopatrzenie w wodę poprzez zbiorowy (komunalny) system zaopatrzenia w wodę, 
z uwzględnieniem warunków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych;

2) dopuszcza się indywidualne ujęcia wody;

3) dopuszcza się dowóz wody w beczkowozach, na cele socjalne.

4. W zakresie unieszkodliwiania ścieków sanitarnych i przemysłowych ustala się:

1) odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej;

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych oraz wprost do gruntu;

3) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych oczyszczalni 
ścieków w wypadku braku technicznych możliwości podłączenia działek budowlanych do kanalizacji 
sanitarnej.

5. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się rozsączanie wód do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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2) dopuszcza się gromadzenie wód w szczelnych zbiornikach lub w wyrobisku.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz - dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej lub 
zbiorników gazu.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:

1) ustala się obowiązek stosowania proekologicznych, wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych;

2) dopuszcza się zaopatrzenie w energię do celów grzewczych z odnawialnych źródeł energii.

8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się obsługę telekomunikacyjną ze stacjonarnej 
i ruchomej sieci telekomunikacyjnej.

Rozdział 8.
Stawki procentowe

§ 17. Ustala się stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0,1%.

DZIAŁ III.
Ustalenia końcowe

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
B. Uziej
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/30/15

Rady Gminy Bolesławiec

z dnia 20 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 199), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 574, 1318, z 2014r., poz. 379, 1072), art. 216 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 – tekst jedn. z późn. 
zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. z 2015r., poz. 513 - tekst jednolity z późn. zm.), Rada Gminy w Bolesławcu uchwala, co następuje:

§ 1. W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej 
złoża Brzeźnik, przewiduje się, że mogą wystąpić potrzeby inwestycyjne które należą do zadań własnych 
gminy:

1) budowa drogi publicznej, wyznaczonej w planie;

2) rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci elektroenergetycznej, 
obejmującej potrzeby oświetlenia dróg.

§ 2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

§ 3. Powyżej wymienione inwestycje mogą być finansowane ze środków własnych Gminy lub przy 
wykorzystaniu dotacji unijnych m.in. środki pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnośląskiego oraz w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, mających na celu finansowe 
wsparcie realizacji inwestycji.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/30/15

Rady Gminy Bolesławiec

z dnia 20 maja 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Brzeźnik w części dotyczącej złoża Brzeźnik.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 199), art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 574, 1318, z 2014r., poz. 
379, 1072), Rada Gminy w Bolesławcu, rozstrzyga co następuje:

§ 1. W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest od dnia 17 lutego 2015 r. do 30 marca 2015 r., 
nie wniesiono żadnych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik 
w części dotyczącej złoża Brzeźnik, nie rozstrzyga się w sprawie rozpatrzenia uwag.
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