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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/52/11 
Rady Gminy Bolesławiec z dnia  
31 sierpnia 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu i rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
 

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chości-
szowice w części dotyczącej działek nr 85, 115 i 116 stwierdza się, co następuje:  

1. W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do 
publicznego wglądu i w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu planu nie zgłoszono 
uwag do projektu planu.  

2. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po 
stronie gminy wiejskiej Bolesławiec wystąpią zobowiązania związane z inwestycjami z zakresu infra-
struktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, w zakresie budowy drogi dojazdowej, sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, które będą realizowane stopniowo w latach 2010−2020 i finansowane 
z pozyskanych funduszy. 
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UCHWAŁA NR IX/53/11 
 RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakowice,  
w części dotyczącej działek nr: 380/282, 380/283, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4 i 269  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 
zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. z późn. zm.), 
uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XXXIV/202/10 
z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Rakowice w części 
dotyczącej działek nr 380/282, 380/283, 254, 255/1, 
255/2, 255/3, 255/4 i 269, po stwierdzeniu zgodno-
ści z ustaleniami zmiany studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Bolesławiec, uchwalonej uchwałą Rady 
Gminy Bolesławiec nr IX/50/11 z dnia 31 sierpnia 
2011r. uchwala się, co następuje:  

DZIAŁ I 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Rakowice w części 
dotyczącej działek nr: 380/282, 380/283, 254, 255/1, 
255/2, 255/3, 255/4 i 269. 

2. Granice obszaru objętego uchwałą zazna-
czone są na załączniku graficznym nr 1 opracowa-
nym w skali 1 : 1000. 

3. Integralnymi częściami planu są następują-
ce załączniki: 

1) załącznik graficzny nr 1 – miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego wsi prze-
strzennego wsi Rakowice w części dotyczącej 

działek nr: 380/282, 380/283, 254, 255/1, 255/2, 
255/3, 255/4 i 269. 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu i roz-
strzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o różnym przeznaczeniu i róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

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

5) parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu; 

6) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów; 

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

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

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej; 
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10) stawki procentowej, na podstawie której usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
2. Nie mają zastosowania w niniejszej uchwale 

ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

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

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 
3) oznaczenie literowe terenów o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5) granice stref ochrony bezpośredniej ujęć wód 

podziemnych; 
6) granica strefy ochrony pośredniej ujęć wód 

podziemnych; 
7) granica strefy ochrony konserwatorskiej dla 

zespołu pałacowo-parkowego. 
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

niewymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyj-
ną lub stanowią propozycje zagospodarowania 
terenu. 

3. Symbol literowy oznaczenia funkcji terenu 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi określa 
przeznaczenie podstawowe. 

4. Rodzaj przeznaczenia uzupełniającego oraz 
warunki jego dopuszczenia, określono w treści 
uchwały. 

§ 4. Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest 
mowa o: 
1) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-

nek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

2) planie – należy przez to rozumieć zmianę miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego; 

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o określonym rodzaju przeznaczenia podsta-
wowego i uzupełniającego, wyznaczony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi; 

4) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
której przebieg oznaczony na rysunku planu ma 
charakter wiążący i nie może ulegać przesunię-
ciu; 

5) działce – należy przez to rozumieć zabudowaną 
lub niezabudowaną działkę gruntu, której wiel-
kość, cechy geometryczne, dostęp do drogi pu-
blicznej oraz wyposażenie w urządzenia infra-
struktury technicznej spełniają wymogi realiza-
cji obiektów budowlanych wynikające z odręb-
nych przepisów i nie jest objęta w niniejszym 
planie zakazem zabudowy; 

6) przeznaczeniu terenu lub przeznaczeniu pod-
stawowym terenu – należy przez to rozumieć 
funkcję podstawową terenu realizowaną  
zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
uchwale; 

7) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 

dopuszczone do lokalizacji na danym terenie, 
traktowane, jako uzupełnienie przeznaczenia 
podstawowego, 

8) terenie biologicznie czynnym – zgodnie z defi-
nicją zawartą w przepisach odrębnych; 

9) zieleń łęgowa – tereny zieleni nieurządzonej, 
znajdujące się w obszarze narażonym na po-
wódź. 

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. Teren oznaczony na załączniku graficznym 
nr 1 symbolem WZ przeznacza się pod ujęcia wo-
dy, z dopuszczeniem następującego przeznaczenia 
uzupełniającego, obejmującego: 
a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
b) zieleń urządzoną, 
c) drogi wewnętrzne, 
d) obiekty i urządzenia związane z funkcjonowa-

niem ujęć wody. 

§ 6. Teren oznaczony na załączniku graficznym 
nr 1 symbolem ZP przeznacza się na zieleń urzą-
dzoną, z dopuszczeniem następującego przezna-
czenia uzupełniającego, obejmującego: 
a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
b) obiekty małej architektury, związane z funkcją 

parku, 
c) zieleń łęgową, 
d) drogi gruntowe, 
e) drogi wewnętrzne. 

§ 7. Teren oznaczony na załączniku graficznym 
nr 1 symbolem ZZ przeznacza się na zieleń łęgową, 
z dopuszczeniem następującego przeznaczenia 
uzupełniającego, obejmującego: 
a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
b) zieleń łęgową, 
c) drogi gruntowe, 
d) drogi wewnętrzne. 

§ 8. 1. Teren oznaczony na załączniku graficz-
nym nr 1 symbolem ZL przeznacza się na lasy, 
z dopuszczeniem następującego przeznaczenia 
uzupełniającego, obejmującego urządzenia i sieci 
infrastruktury technicznej. 

2. Gospodarka leśna będzie prowadzona 
zgodnie z planem urządzenia lasu. 

§ 9. Teren oznaczony na załączniku graficznym 
nr 1 symbolem R przeznacza się na użytki rolne, 
z dopuszczeniem następującego przeznaczenia 
uzupełniającego, obejmującego: 
a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
b) drogi gruntowe. 

§ 10. Teren oznaczony na załączniku graficz-
nym nr 1 symbolem KD-D przeznacza się na drogę 
dojazdową z dopuszczeniem następującego prze-
znaczenia uzupełniającego, obejmującego: 
a) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
b) parkingi, 
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c) zieleń o charakterze izolacyjnym. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 11. Elementy zabudowy, stanowiące obiekty 
obsługujące ujęcia wody pitnej, ukształtować har-
monijnie i jednorodnie w zakresie kompozycji bry-
ły i formy dachu. 

Rozdział 3 
Zasady ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 12. 1. W przypadku tworzenia nowych ze-
społów zieleni należy je kształtować z zachowa-
niem następujących warunków i form kompozy-
cyjnych: 
1) w formie układów pasmowych, usytuowanych 

po obrzeżach terenów (wzdłuż terenów wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi); 

2) w formie układów odtwarzających historyczny 
układ parku dworskiego w obrębie strefy 
ochrony konserwatorskiej; 

3) roślinność gatunkowo zróżnicować ze względu 
na wysokość, walory ozdobne oraz zmienne 
właściwości w różnych porach roku. 

2. Dla miejsc parkingowych przy obiekcie 
ustala się konieczność podczyszczania wód desz-
czowych, zgodnie z warunkami określonymi w 
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

3. Standardy ochrony środowiska dla po-
szczególnych terenów musza spełniać wymagania 
zawarte w przepisach odrębnych. 

4. Standard akustyczny terenów przyjmuje się 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Obszar objęty planem położony jest w obrę-
bie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 317, 
który posiada status najwyższej ochrony (ONO). 
W obszarze tym należy stosować przy realizacji 
nowych inwestycji rozwiązania techniczne uniemoż-
liwiające zanieczyszczenie wód podziemnych. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 13. Teren oznaczony symbolem ZP stanowi 
część zespołu parkowo – pałacowego ujętego 
w rejestrze zabytków nr 1027/J. 

§ 14. Obszar terenu oznaczonego symbolem 
ZP znajduje się w strefie ochrony konserwator-
skiej, dla której obowiązują następujące ustalenia: 
1) jako generalną zasadę konserwatorską na 

przedmiotowym obszarze należy przyjąć utrzy-
manie zasadniczych elementów rozplanowania 
istniejącej substancji o walorach kulturowych, 
ochronę zabytków archeologicznych oraz dąże-
nie do zharmonizowania obszaru opracowania 
z sąsiadującymi terenami poprzez ustalenia za-
warte w niniejszym planie, a także wytyczne 
konserwatorskie uzyskane na etapie poprzedza-
jącym poszczególne inwestycje; 

2) utrzymanie głównych osi kompozycyjnych zało-
żeń parkowych; 

3) wyklucza się prowadzenie nowych napowietrz-
nych linii teletechnicznych i energetycznych. 

§ 15. Wojewódzki konserwator zabytków ma 
prawo ustalić szczególne wymagania dotyczące 
inwestycji w obrębie strefy konserwatorskiej. In-
westor ma prawo wystąpić do wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o zalecenia konserwator-
skie odnoszące się do planowanej inwestycji. 

§ 16. Ochronie podlegają istniejące i odkryte 
w toku prac budowlanych obiekty lub przedmioty 
o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

Rozdział 5 

Wymagania wynikające z potrzeb  
kształtowania przestrzeni publicznej 

§ 17. 1. W obszarze planu teren wskazany na 
drogi dojazdowe stanowi przestrzeń publiczną. 

2. Regulacji podlegają zasady zagospodaro-
wania przestrzeni publicznej, w zakresie następu-
jących elementów zagospodarowania przestrzen-
nego: 
1) ukształtowania i zagospodarowania terenu; 
2) tablic informacyjnych i reklamowych oraz małej 

architektury; 
3) ogrodzeń. 

3. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, 
2 i 3, dopuszcza się umieszczenie tablic informa-
cyjnych i reklamowych oraz przestrzenno-archi- 
tektonicznych elementów informacji, promocji i 
reklam. 

4. Dopuszcza się lokalizację reklam, informacji 
i obiektów malej architektury w miejscach, zapew-
niających: 
1) właściwą ekspozycję obiektów budowlanych; 
2) bezpieczeństwo pieszych i ruchu pojazdów; 
3) spełnienie przepisów odrębnych, w tym tech-

niczno-budowlanych. 
5. Wzdłuż linii rozgraniczających dróg publicz-

nych dopuszcza się lokalizację ogrodzenia przy 
zachowaniu następujących warunków: 
1) odcinki wyodrębniających się ciągów ogrodzeń 

wzdłuż dróg winny się charakteryzować wspól-
nymi lub podobnymi cechami architektoniczne-
go ukształtowania; 

2) maksymalna wysokość ogrodzenia nie powinna 
przekraczać wysokości 2,1 m. 

Rozdział 6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu,  

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaźniki intensywności zabudowy 

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP, 
ZZ, ZL, R i KD-D nie ustala się zasad kształtowania 
zabudowy. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem WZ 
ustala się zasady kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie nowej zabudowy: 

− od linii rozgraniczających z drogą dojazdową 
– 6 m; 
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− od pozostałych linii rozgraniczających terenu 
– 4 m; 

2) maksymalna intensywność zabudowy – nie 
określa się; 

3) minimalna intensywność zabudowy – nie okre-
śla się; 

4) minimalny udział procentowy powierzchni bio-
logicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 
działki budowlanej – 0,8. 

5) maksymalna wysokość nowego budynku admi-
nistracyjno-socjalnego – 8 m; 

§ 20. Ustala się dla nowej zabudowy admini-
stracyjno-biurowej zapewnienia 1 miejsca parkin-
gowego na 30 m2 użytkowej. 

§ 21. Gabaryty budynku dostosowane do za-
kładanej funkcji i przyjętej technologii. 

§ 22. Nie ustala się geometrii dachu. 

Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie 

§ 23. 1. Na rysunku planu ustalono strefy 
ochrony ujęć wód podziemnych z utworów trzecio-
rzędowych podlegające ochronie na postawie 
przepisów Prawa wodnego: 
1) tereny ochrony bezpośredniej; 
2) teren ochrony pośredniej. 

2. W granicach ww. obszarów stosuje się na-
kazy i zakazy zgodnie z wydanym rozporządzeniem 
nr 8/2010 Dyrektora Regionalnego Zarządu Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 17 grudnia 
2010 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej 
ujęcia wód podziemnych w Rakowicach, powiat 
bolesławiecki, województwo dolnośląskie, w opar-
ciu o przepisy odrębne. 

3. W razie zmiany decyzji, o której mowa 
w ust. 2, należy stosować się do ustaleń nowej 
decyzji. 

§ 24. Na rysunku planu ustalono obszary na-
rażone na niebezpieczeństwo powodzi Q10%, 
określone na podstawie planu operacyjnego na 
wypadek powodzi opracowany przez Urząd Gmi-
ny. W obszarze tym należy nie należy stosować 
nasadzeń zieleni wysokiej. 

§ 25. Na rysunku planu ustalono obszary na-
rażone na niebezpieczeństwo powodzi Q1%, okre-
ślone na podstawie „Opracowania zasięgów zale-
wów rzek kontrolowanych na obszarze RZGW przy 
uwzględnieniu Q1% i Q10%” opracowanym przez 
IMGW Wrocław w 2003 r. 

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki  
scalania i podziału nieruchomości 

§ 26. 1. Pod urządzenia infrastruktury tech-
nicznej i drogi wewnętrzne dopuszcza się wydzie-
lenie i scalanie działek o wielkościach i na warun-
kach wynikających z przepisów odrębnych. 

2. Wyznaczenie drogi wewnętrznej niemającej 
dwustronnego połączenia z układem dróg publicz-
nych wymaga wyznaczenia placu do zawracania 
pojazdów. 

§ 27. Nie ustala się granic obszarów wymaga-
jących scaleń i podziałów nieruchomości. 

Rozdział 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

§ 28. 1. Ustala się ograniczenia w użytkowaniu 
terenów w granicach bezpośredniej i pośredniej 
ochrony ujęć wód podziemnych Rakowice. 

2. Rodzaj i zakres ograniczeń, w tym zakaz za-
budowy dla ww. obszarów wynika z przepisów 
odrębnych. 

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 29. 1. Plan ustala układ dróg obejmujący 
drogę dojazdową oznaczoną symbolem KD-D. 

2. Minimalna szerokość drogi dojazdowej 
w granicach linii rozgraniczających – 10 m. 

3. Minimalna szerokość jezdni – 5 m. 
4. Parametry dróg wewnętrznych, niewyzna-

czonych na rysunku planu, należy przyjąć jak dla 
ulicy dojazdowej. 

§ 30. 1. W zakresie modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej, 
ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę poprzez zbiorowy (komu-

nalny) system zaopatrzenia w wodę, 
2) odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez 

rozwiązania indywidualne, 
3) odprowadzenie wód deszczowych do gruntu, 
4) dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń 

przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego 
się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie 
z przepisami odrębnymi; 

5) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidual-
ne instalacje grzewcze, 

6) obsługę telekomunikacyjną ze stacjonarnej 
i ruchomej sieci telekomunikacyjnych przedsię-
biorstw telekomunikacyjnych. 

2. Ustala się następujące zasady gospodaro-
wania odpadami: 
1) na obszarze objętym planem dopuszcza się 

czasowe magazynowanie oraz odzysk odpadów 
komunalnych wytwarzanych w jego obrębie, 
stosownie do przepisów ustawy o odpadach; 

2) lokalizację miejsc magazynowania oraz odzysku 
odpadów należy określać w oparciu o przepisy 
odrębne; 

3) w miejscach magazynowania odpadów należy 
uwzględniać możliwość ich segregacji; 

4) zakazuje się trwałego składowania i unieszko-
dliwiania odpadów komunalnych i przemysło-
wych, w tym odpadów niebezpiecznych; 

5) zasady zagospodarowania odpadów, w tym 
wskazania dotyczące miejsc składowania i 
unieszkodliwiania odpadów, określają właściwe 
plany gospodarki odpadami, opracowane w 
oparciu o przepisy ustawy o odpadach. 

3. Dla zapewnienia ochrony i warunków do 
eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej 
ustala się: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 204 – 19470 – Poz. 3523 

 

1) zakaz lokalizacji zabudowy w strefach, wyzna-
czanych przez zarządcę urządzeń w oparciu 
o przepisy szczególne i warunki techniczne, za-
pewniających ochronę i prawidłową eksploata-
cję urządzeń; 

2) zakaz sadzenia drzew w trasie przebiegu urzą-
dzeń; 

3) obowiązek każdorazowego uzgodnienia z za-
rządcą urządzeń infrastruktury lokalizacji obiek-
tów budowlanych, z którego urządzeniami gra-
niczyć będzie projektowany obiekt. 

Rozdział 11 

Sposób i termin  
tymczasowego zagospodarowania,  
urządzania i użytkowania terenów 

§ 31. Nie ustala się tymczasowego zagospoda-
rowania i użytkowania terenu. 

DZIAŁ III 

Ustalenia końcowe 

§ 32. Ustala się stawkę procentową służącą 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 1%. 

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Bolesławiec. 

§ 34. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Jan Durda 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/53/11 
Rady Gminy Bolesławiec z dnia  
31 sierpnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/53/11 
Rady Gminy Bolesławiec z dnia  
31 sierpnia 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu i rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej  
 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rakowice 
w części dotyczącej działek nr 380/282, 380/283, 254, 255/1, 255/2, 255/3, 255/4 i 269 stwierdza się,  

co następuje: 
1. W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

do publicznego wglądu i w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia projektu planu nie zgłoszono 
uwag do projektu planu. 

2. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stronie 
gminy wiejskiej Bolesławiec wystąpią zobowiązania związane z inwestycjami z zakresu infrastruktury 

technicznej, należące do zadań własnych gminy, w zakresie budowy drogi dojazdowej, sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, które będą realizowane stopniowo w latach 2010−2020  

i finansowane z pozyskanych funduszy. 
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UCHWAŁA NR IX/46/2011 
 RADY GMINY JEMIELNO 

 z dnia 23 sierpnia 2011 r. 

w sprawie „Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Jemielno  
do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami), w związku z art. 403 ust. 5 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowi-
ska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 
z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Jemielno 
uchwala, co następuje:  

§ 1. Wprowadza się Regulaminu dofinanso-
wania ze środków budżetu Gminy Jemielno do 
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 
stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi 
Gminy Jemielno. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XLVI/250/10 Rady 
Gminy w Jemielnie z dnia 13 lipca 2010 r. w spra-
wie ustanowienia konkursu pt. „Dbam o środowi-
sko w Gminie Jemielno”. 

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

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Andrzej Matuszów 
 
  


