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4060 – Rady Gminy Walim nr X/53/2011 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie ustalenia 
zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz zapewnienia im dalszej 
opieki. 22224 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

4061 – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.872.2011.MG z dnia 31 października 2011 r. 
stwierdzające nieważność § 7 uchwały Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia  
27 września 2011 roku nr XXIV/208/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania  
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 22225 
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UCHWAŁA NR XIV/91/11 
 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

 z dnia 28 września 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu zlokalizowanego przy ulicy St. Starzyńskiego w Bolesławcu  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 
717, 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 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413 z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, 
z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, poz. 901) oraz na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, 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 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28,  
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, 
z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, 
poz. 777), w związku z uchwałą nr LXII/515/10 Rady 
Miasta Bolesławiec z dnia 10 listopada 2010 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zlokalizowanego przy ulicy St. Starzyńskie-
go w Bolesławcu, po stwierdzeniu jego zgodności 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Bole-
sławiec, przyjętego uchwałą Rady Miasta Bolesła-
wiec nr VII/37/11 z dnia 30 marca 2011 r., Rada 
Miasta Bolesławiec uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu zlokalizowanego 
przy ulicy St. Starzyńskiego w Bolesławcu. 

2. Plan obejmuje swoimi granicami obszar 
o powierzchni ok. 1,21 ha, o przebiegu granic wy-
znaczonym na rysunku planu, o którym mowa  
w ust. 3 pkt 1, stanowiącym integralną część 
uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000; 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

4. Do projektu planu nie wniesiono uwag wy-
magających rozstrzygnięcia, zgodnie z art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
zwanej dalej ustawą. 

§ 2.W granicach obszaru objętego planem nie 
występują następujące elementy, których określe-
nie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), 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 
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na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych; 

3) obszary wymagające określenia sposobu i ter-
minu tymczasowego ich zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania. 

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

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 
3) oznaczenia poszczególnych terenów, zawierają-

ce: 
a) symbol literowy jednostki urbanistycznej, 

w której położony jest teren objęty ustale-
niami planu, 

b) symbol określający przeznaczenie terenu, 
c) numer terenu wyróżniający go spośród in-

nych terenów – w przypadku ilości terenów 
o tym samym przeznaczeniu większej niż je-
den; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) teren obowiązkowo urządzony zielenią. 

2. Oznaczenie na rysunku planu, które nie jest 
obowiązującym ustaleniem uchwały – sugerowane 
linie podziału na działki budowlane. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) dojeździe – należy przez to rozumieć dojazd 

samochodem (wjazd i wyjazd) łączący teren 
działki budowlanej z terenem drogi publicznej 
lub drogi wewnętrznej mającej połączenie 
z drogą publiczną; 

2) dojściu – należy przez to rozumieć wydzielony 
pas terenu służący dojściu pieszych, przy 
czym dopuszcza się dojazd wózków dziecię-
cych, inwalidzkich i rowerów, dojazd pojaz-
dów służb oczyszczania miasta i utrzymania 
zieleni, a także interwencyjny dojazd służb 
specjalnych; 

3) jednostce urbanistycznej – należy przez to ro-
zumieć obszar wydzielony ze struktury miasta 
w oparciu o model funkcjonalno-przestrzenny 
miasta przyjęty w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Bolesławiec (uchwała Rady Miasta 
Bolesławiec nr VII/37/11 z dnia 30 marca  
2011 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 (samo-
dzielnie lub łącznie z liniami rozgraniczają-
cymi teren), na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych 
w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych niebędących liniami przesyło-
wymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urzą-
dzeniami terenowymi komunikacji, 

b) obowiązującej − należy przez to rozumieć 
linię, wzdłuż której wymaga się usytuowa-
nia elewacji frontowej budynku związane-
go z przeznaczeniem podstawowym tere-
nu; dla pozostałych budynków oraz okre-
ślonych w ustaleniach planu rodzajów bu-
dowli naziemnych niebędących liniami 

przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu 
lub urządzeniami terenowymi komunikacji 
linia ta stanowi nieprzekraczalną linię za-
budowy; 

5) pełnej kondygnacji nadziemnej – należy przez 
to rozumieć kondygnację w całości znajdującą 
się ponad poziomem terenu (niezagłębioną 
poniżej poziomu terenu ze wszystkich stron 
budynku), a także każdą usytuowaną nad nią 
kondygnację; 

6) planie – należy przez to rozumieć Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego tere-
nu zlokalizowanego przy ulicy St. Starzyńskie-
go w Bolesławcu, o którym mowa § 1 ust. 1 i 2 
uchwały; 

7) powierzchni całkowitej zabudowy – należy 
przez to rozumieć łączną powierzchnię terenu 
zajętą przez budynek lub zespół budynków 
w stanie wykończonym, bilansowaną w grani-
cach działki budowlanej, liczoną w zewnętrz-
nym obrysie murów przyziemia i mierzoną na 
poziomie terenu; 

8) 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 
zalicza się do powierzchni użytkowej budynku 
w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 
1.40 m, powierzchnię tę pomija się; 

9) 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; 

10) 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; 

11) rzucie − należy przez to rozumieć odwzorowa-
nie prostokątne, w którym płaszczyznę odwzo-
rowania stanowi powierzchnia terenu; 

12) rysunku planu – należy przez to rozumieć za-
łącznik graficzny do uchwały, o którym mowa 
w § 1 ust. 3 pkt 1 uchwały; 

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

14) udziale powierzchni biologicznie czynnej – 
należy przez to rozumieć udział procentowy 
terenu powierzchni biologicznie czynnej 
(określonej w przepisach odrębnych), do po-
wierzchni działki budowlanej; 

15) usługach nieuciążliwych – należy przez to 
rozumieć usługi o lokalnym zasięgu obsługi, 
niezaliczane do rodzajów przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko 
(mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko lub mogących potencjalnie zna-
cząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obo-
wiązek oceny oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko zostanie stwierdzony przez or-
gan właściwy do wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi) oraz niewymagające stałej 
obsługi transportowej samochodami o no-
śności powyżej 3.5 t; 

16) urządzeniach towarzyszących – należy przez 
to rozumieć urządzenia niezbędne do prawi-
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; 

17) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć wskaźnik określający stosu-
nek procentowy powierzchni całkowitej zabu-
dowy, o której mowa w pkt 7, do powierzchni 
działki budowlanej; 

18) zabudowie wolno stojącej – należy przez to 
rozumieć budynki stanowiące konstrukcyjnie 
samodzielną całość (wydzielone ścianami od-
dzielenia przeciwpożarowego w pionie – od 
fundamentu do pokrycia dachu i nieprzylega-
jące tymi ścianami do innego budynku); nie 
zalicza się do zabudowy wolno stojącej bu-
dynków połączonych między sobą (takich jak 
domy bliźniacze lub szeregowe oraz zespoły 
zabudowy garażowej), za wyjątkiem budyn-
ków wielorodzinnych (wieloklatkowych), któ-
rych każdy z segmentów posiada odrębne 
wejście. 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 

§ 5. 
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Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Prezydentowi Miasta Bolesławiec. 

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega 
publikacji na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec. 

 
Przewodniczący Rady Miasta: 

Józef Pokładek 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/91/ 
/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 
28 września 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XIV/91/ 
/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 
28 września 2011 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 

 
Dotyczy: „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy  

St. Starzyńskiego w Bolesławcu” 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,  
poz. 717, 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 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218 z 2008 r., Nr 199 poz. 1227, Nr 201  
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 z 2010r. Nr 24,  
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153,  
poz. 901), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2005r. Nr 172, poz. 1441  
i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 
181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,  
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, 
poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 
216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,  
Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 
1578, Nr 257, poz. 1726), art. 3 i 4 ustawy z dnia  
13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 
526, Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 139, poz. 814), 
Rada Miasta Bolesławiec rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w pro-
jekcie „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy 
St. Starzyńskiego w Bolesławcu”, przedmiotem 
rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, polegające na: 
1) budowie i oświetleniu ulic; 
2) realizacji zieleni urządzonej. 

§ 2. Zgodnie z „Prognozą skutków finanso-
wych uchwalenia planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zlokalizowanego przy ulicy St. 
Starzyńskiego w Bolesławcu”, inwestycje, o któ-
rych mowa w § 1, wymagają: 
1) budowy ok. 185 m.b. ulic gminnych klasy do-

jazdowych wraz z odwodnieniem pasa drogo-
wego oraz oświetleniu tych ulic (linia o długości 
ok. 185 m.b., wyposażona w ok. 6 słupów  
z lampami ulicznymi); 

2) realizacji terenów zieleni urządzonej. 

§ 3. 1. Szacunkowy koszt inwestycji, o których 
mowa w § 2, wyniesie: 
1) budowa ulic – ok. 539 800 zł; 
2) oświetlenie ulic – ok. 26 200 zł; 
3) realizacja terenów zieleni urządzonej –  

ok. 21 000 zł. 
2. Łączna suma wydatków, o których mowa  

w pkt 1, wyniesie ok. 587 000 zł. 
3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana 

z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł 
finansowania przewidzianych przepisami o finan-
sach publicznych. 
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