
UCHWAŁA NR 53/X/15
RADY GMINY BORONÓW

z dnia 7 października 2015 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na 
terenach oznaczonych symbolami 1.PU, 2.PU, 3.PU, 4.PU, 10.PU i 11.PU

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 z późn. zm.1)) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późniejszymi zmianami) po stwierdzeniu nie naruszania ustaleń 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boronów" przyjętego uchwałą 
nr 63/XXII/2008 Rady Gminy w Boronowie z dnia 30 września 2008 r., Rada Gminy w Boronowie uchwala, 
co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na 
terenach oznaczonych symbolami 1.PU, 2.PU, 3.PU, 4.PU, 10.PU i 11.PU, przyjętego uchwałą nr 
58/XXV/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren miejscowości Boronów w Gminie Boronów, zwaną 
dalej „zmianą planu”.

2. Ustalenia niniejszej zmiany planu dotyczą obszarów oznaczonych symbolami 1.PU, 2.PU, 3.PU, 4.PU, 
10.PU i 11.PU w uchwale nr nr 58/XXV/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 września 2012r.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Boronowie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie 
planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy Boronów 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

3) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy w Boronowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 
wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu.

§ 2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren miejscowości Boronów 
w Gminie Boronów przyjętym uchwałą nr 58/XXV/2012 Rady Gminy w Boronowie z dnia 26 września 2012r., 
ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012r. poz. 4555 wprowadza się następujące zmiany:

1) w §9 ust. 1 w pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„3)  zakazuje się wprowadzania funkcji związanych ze składowaniem, utylizacją lub przetwarzaniem 
odpadów, z zastrzeżeniem terenów oznaczonych symbolami 1.PU, 2.PU, 3.PU, 4.PU, 10.PU i 11.PU,”;

2) w §9 ust. 1 dodaje się punkt 4 w brzmieniu:

„4)  w terenach oznaczonych symbolami 1.PU, 2.PU, 3.PU, 4.PU, 10.PU i 11.PU zgodnie z ustawą 
o odpadach:

a) dopuszcza się magazynowanie, przetwarzanie oraz odzysk następujących grup odpadów, 
według obowiązujących przepisów związanych z katalogiem odpadów:
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- grupa odpadów z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, 
papieru i tektury,

- grupa odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),

- złomu.

b) zakazuje się wszelkich innych działań na odpadach innych niż te wymienione w lit.a), w tym 
spalarni odpadów, składowisk odpadów.”;

3) w §21 w pkt.3 lit.a otrzymuje brzmienie:

„a)  wysokość zabudowy do 15 metrów, z dopuszczeniem w terenach oznaczonych symbolami 1.PU, 
2.PU, 3.PU, 4.PU, 10.PU i 11.PU zwiększenia ze względu technologicznych wysokości obiektów 
budowlanych nie będących budynkami do 30,0 m,”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 4. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na stronach 
internetowych Gminy Boronów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Irena Brol
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/X/15

Rady Gminy Boronów

z dnia 7 października 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy Boronów oraz zasad ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych

Zgodnie z art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2015 poz. 199 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Boronowie postanawia, co następuje:

1. Na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na 
terenach oznaczonych symbolami 1.PU, 2.PU, 3.PU, 4.PU, 10.PU i 11.PU, inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej należące do zadań własnych gminy, realizowane będą z budżetu Gminy Boronów oraz ze środków 
zewnętrznych.

2. Harmonogramu realizacji inwestycji nie określa się.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 53/X/15

Rady Gminy Boronów

z dnia 7 października 2015 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Boronowie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do 
publicznego wglądu projektu zmiany planu

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2015 poz. 199 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Boronowie stwierdza iż, w ustalonym 
terminie do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego na terenach oznaczonych symbolami 1.PU, 2.PU, 3.PU, 4.PU, 10.PU 
i 11.PU nie wpłynęły żadne uwagi.
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