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3522 – Rady Gminy Bolesławiec nr IX/52/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwale-
nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszo-
wice, w części dotyczącej działek nr 85,115 i 116 19460 

3523 – Rady Gminy Bolesławiec nr IX/53/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwale-
nia 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 19466 

3524 – Rady Gminy Jemielno nr IX/46/2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie „Regula-
minu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Jemielno do budowy przydomo-
wych oczyszczalni ścieków” 19472 

3525 – Rady Gminy Podgórzyn nr XII/88/2011 z dnia 21 września 2011 r. w sprawie opłat za 
świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Podgórzyn 19477 

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 

3526 – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.816.2011.DP1 z dnia 28 września 2011 r. 
stwierdzające nieważność § 3 ust. 2; § 8 oraz załącznika nr 1 uchwały Rady Miejskiej 
w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. nr X/85/11 w sprawie określenia szczegóło-
wych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Siechnice lub jej jednostkom organizacyj-
nym 19478 

3527 – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.723.2011.MW2 z dnia 28 września 2011 r. 
stwierdzające nieważność § 1 pkt 4, § 2 pkt 3, § 3 uchwały Rady Miejskiej w Jaworze 
z dnia 31 sierpnia 2011 r. nr XVI/69/11 w sprawie określenia wymagań, jakie powi-
nien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  
na terenie Gminy Jawor.  19480 

3528 – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.757.2011.MW2 z dnia 28 września 2011 r. 
stwierdzające nieważność § 15 uchwały Rady Gminy Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 
2011 r. nr IX/53/11w 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 19483 
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UCHWAŁA NR XIII/84/11 
 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego − Zabobrze 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 2011r. Nr 32, poz. 159) oraz na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 5 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 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, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, 
poz. 675, Nr 40, poz. 230, oraz z 2011 r. Nr 117,  
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113),  
w związku z uchwałą nr LIV/417/10 Rady Miasta 
Bolesławiec z dnia z dnia 21 kwietnia 2010 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: II Armii 
Wojska Polskiego − Zabobrze w Bolesławcu, po 
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Bolesławiec, przyjętego 
uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr VII/37/11 
z dnia 30 marca 2011 r., Rada Miasta Bolesławiec 
uchwala, co następuje:  
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Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu zlokalizowanego 
w obrębie ulic: II Armii Wojska Polskiego − Zabo-
brze w Bolesławcu. 

2. Plan obejmuje swoimi granicami obszar 
o powierzchni ok. 84,82 ha, ograniczony od półno-
cy ulicą II Armii Wojska Polskiego (biegnącą 
w ciągu drogi krajowej nr 94), od południowego 
wschodu rzeką Bóbr oraz od południa granicą ad-
ministracyjną miasta Bolesławiec – przebieg tych 
granic wyznaczono 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 : 1 000; 
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 przestrzenie publiczne (w rozumieniu  
art. 2 pkt 6 ustawy), wymagające ich ukształtowania. 

§ 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 terenu zawierające: 

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) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewi-

dencji zabytków; 
6) obszary zagrożone powodzią; 
7) strefa ochronna gazociągu wysokiego ciśnienia 

DN 300 PN 6.3 MPa; 
8) pasy technologiczne napowietrznych linii elek-

troenergetycznych średniego napięcia. 
2. Następujące oznaczenia na rysunku planu 

nie są obowiązującymi ustaleniami uchwały: 
1) granice terenów górniczych: „Bolesławice Pole 

I A”, „Bolesławice Pole II–I”, „Bolesławice Pole 
III”; 

2) granice obszarów górniczych: „Bolesławice 
Pole I A”, „Bolesławice Pole II–I”, „Bolesławice 
Pole III”; 

3) granice udokumentowanych złóż: „Bolesławice 
Pole I”, „Bolesławice Pole II”, „Bolesławice Po-
le III”; 

4) sugerowane linie podziału na działki budowla-
ne; 

5) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6.3 
MPa; 

6) napowietrzne linie elektroenergetyczne śred-
niego napięcia; 

7) granica terenu narażonego na niebezpieczeń-
stwo powodzi − Q1%; 

8) granica terenu narażonego na niebezpieczeń-
stwo powodzi − Q10%. 

§ 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 Miej-
skiej w Bolesławcu nr XIII/84/99 z dnia 28 wrze-
śnia 1999 r., ze zmianami), oznaczony literą A, 
B, C, D, E, F, G, H, I lub J; 

4) nadkładzie − należy przez to rozumieć cześć 
górotworu przykrywającą określoną jednostkę 
geologiczną − osady występujące ponad ko-
paliną lub w jej obrębie, które nie mają cech 
kopaliny głównej, towarzyszącej, ani współ-
kopaliny, lecz zarazem możliwe jest ich od-
rębne wydobycie; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy − należy 
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar 
(samodzielnie lub łącznie z liniami rozgrani-
czającymi teren), na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych w 
ustaleniach planu rodzajów budowli naziem-
nych niebędących liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami te-
renowymi komunikacji; 

6) 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; 

7) planie – należy przez to rozumieć Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego tere-
nu zlokalizowanego w obrębie ulic: II Armii 
Wojska Polskiego − Zabobrze w Bolesławcu, 
o którym mowa § 1 ust. 1 uchwały; 

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-
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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) powierzchni całkowitej zabudowy − należy 
przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą 
przez budynek w stanie wykończonym, liczoną 
w zewnętrznym obrysie murów przyziemia, 
mierzoną na poziomie terenu; 

10) 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; 

11) 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; 

12) produkcji zwierzęcej − należy przez to rozu-
mieć chów i hodowlę zwierząt w celach han-
dlowych oraz w skali przekraczającej potrzeby 
konsumpcyjne i użytkowe rodzinnego gospo-
darstwa rolnego – powyżej 5 DJP; 

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

14) terenie − należy przez to rozumieć obszar 
o określonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem; 

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

18) wskaźniku intensywności zabudowy − należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej zabudowy, do po-
wierzchni działki budowlanej; 

19) 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). 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 
§ 5.  
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Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

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

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego oraz podlega publi-
kacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec. 

Przewodniczący Rady Miasta: 
Józef Pokładek 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/84/ 
/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 
31 sierpnia 2011 r. 

 

 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 204 – 19380 – Poz. 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/84/ 
/11 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 
31 sierpnia 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 w obrębie 
ulic: II Armii Wojska Polskiego − Zabobrze 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 127, poz. 
880 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), 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 2003r. 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 2007r. 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,  
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,  
Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113), art. 216 
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
nansach 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 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, 
poz. 526, Nr 127, poz. 857), Rada Miasta Bolesła-
wiec rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w pro- 
jekcie „Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie 
ulic: II Armii Wojska Polskiego − Zabobrze w 
Bolesławcu”, przedmiotem rozstrzygnięcia są 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, polegające 
na modernizacji dróg gminnych 

§ 2. Zgodnie z „Prognozą skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie 
ulic: II Armii Wojska Polskiego − Zabobrze w 
Bolesławcu”, inwestycje, o których mowa w § 1, 
wymagają przejęcia przez Gminę Miejską 
Bolesławiec gruntów pod drogi gminne (droga 
oznaczona na rysunku planu symbolem G-KDD 1), 
o łącznej powierzchni ok. 3 470 m2. 

§ 3. 1. Szacunkowy koszt odszkodowania za 
grunty, o których mowa w § 2, wyniesie ok.  
421 800 zł.  

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana  
z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł 
finansowania przewidzianych przepisami o finansach 
publicznych. 
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