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UCHWAŁA NR LI/321/10 
 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC 

 z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru usług turystycznych 
położonego przy ul. T. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach, obręb nr 2 Gorce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz w związku  
z uchwałą nr XXXIX/240/09 Rady Miejskiej w Bo-
guszowie-Gorcach z dnia 28 maja 2009 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz po 
stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowe-
go ze studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy, Rada Miej-
ska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru usług tury-
stycznych połoşonego przy ul. T. Kościuszki w Bo-
guszowie-Gorcach, obręb nr 2 Gorce.  

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:500 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek 
planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.  

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu.  

§ 2. 1.  W obszarze objętym planem obowiązu-
ją ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenu wydzielonego liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: UT – teren usług turystycznych.  

2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego. 
1)  Na terenie przeznaczonym pod usługi tury-

styczne, oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem UT, ustala się adaptację istniejącego obiek-
tu na cele hotelowo – gastronomiczne. Ustala 
się jego przebudowę z zachowaniem obecnej 
formy budynku, a w szczególności jego wyso-
kości i dachu. Ustala się równieş moşliwość 
rozbudowy istniejącego obiektu w kierunku ul. 
T. Kościuszki, a takşe od strony stadionu. Wy-
sokość projektowanej zabudowy nie powinna 
przekroczyć dwóch kondygnacji (nie dotyczy 
projektowanej windy) z dachami płaskimi i moş-
liwością realizacji tarasu.  

2)  Ponadto na terenie objętym planem moşliwa 
jest lokalizacja urządzeń towarzyszących: dojść, 
dojazdów, parkingów, obiektów małej architek-
tury, ogrodzeń.  

3)  Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, któ-
re nie są związane lub kolidują z przeznacze-
niem terenu.  

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego. 
1)  Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 

urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeń.  

2)  Uciąşliwości wynikające z prowadzonej działal-
ności gospodarczej nie mogą wykraczać poza 
granice terenu, do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny.  

3)  Usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej.  

4)  Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyni-
ku prowadzenia działalności gospodarczej nale-
şy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami szczególnymi.  

5)  Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
naleşy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych.  

6)  Naleşy ograniczyć wycinkę istniejącego drze-
wostanu do niezbędnego minimum wynikają-
cego z potrzeb realizacji komunikacji wewnętrz-
nej.  

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1)  Dla obszaru objętego planem wprowadza się 

strefę „OW” obserwacji archeologicznej. 
Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze związane z pracami ziemnymi naleşy 
uzgodnić z właściwymi słuşbami konserwator-
skimi, co do konieczności prowadzenia prac ar-
cheologicznych i za pozwoleniem właściwych 
słuşb konserwatorskich.  

2)  W przypadku odkrycia przedmiotu, co do które-
go istnieje przypuszczenie, iş jest on zabytkiem 
naleşy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub 
zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy uşyciu do-
stępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia 
zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym 
właściwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków, a jeśli jest to niemoşliwe, Burmistrza 
Miasta Boguszowa-Gorc (art. 32 ust. 1 ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami).  

5.  Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych. 
1)  Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objętym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swą wielkością, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem.  
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2)  Na obszarze zabudowy i na terenach komunika-
cji obsługującej zabudowę wyklucza się lokali-
zację urządzeń reklamowych wolno stojących 
nie związanych z prowadzoną działalnością, za-
równo na terenie działki jak i w przyległym pa-
sie drogowym.  

6.  Parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu. Dla tere-
nu oznaczonego na rysunku planu symbolem UT 
ustala się:  
1)  powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 80% 

powierzchni terenu objętego planem,  
2)  w zagospodarowaniu terenu minimum 10% 

powierzchni terenu naleşy przeznaczyć pod za-
gospodarowanie biologicznie czynne (zadrze-
wienia, trawniki),  

3)  dopuszcza się zblişenie linii zabudowy do grani-
cy działki.  

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie.  
W obszarze objętym planem nie występują tereny 
lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami 
o ochronie przyrody.  

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem. Nie 
ustala się szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomości.  
9.  Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 
W obszarze objętym planem nie dopuszcza się 
realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska mogą zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, a takşe instalacji po-
wodujących znaczne zanieczyszczenia poszczegól-
nych elementów przyrodniczych albo środowiska 
jako całości oraz inwestycji mogących wymagać 
sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzię-
cia potencjalnie znacząco oddziałującego na śro-
dowisko, dla których przeprowadzona ocena od-
działywania na środowisko wykaşe ich znaczące 

oddziaływanie (nie dotyczy urządzeń infrastruktury 
technicznej).  

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 
1)  Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się ist-

niejącymi ulicami.  
2)  W zagospodarowaniu terenu naleşy zapewnić 

odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla 
samochodów uşytkowników stałych i przeby-
wających czasowo, w tym równieş miejsca po-
stojowe dla samochodów, z których korzystają 
osoby niepełnosprawne, stosownie dla potrzeb 
wynikających z przeznaczenia terenu.  

3)  Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę oraz 
gaz − z sieci miejskich.  

4)  Odprowadzanie ścieków bytowych i wód opa-
dowych do sieci miejskich.  

5)  W przypadku kolizji z projektowanym zagospo-
darowaniem terenu dopuszcza się zmianę prze-
biegu tych sieci na warunkach określonych 
przez właściwych zarządców.  

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenu, o którym mowa w § 2, pozostaje on 
w dotychczasowym uşytkowaniu.  

§ 4. Ustala się stawkę procentową słuşącą na-
liczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Boguszów-Gorce.  

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Stanisław Urbaniak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LI/321/ 
/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc  
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/321/ 
/10 Rady Miasta Boguszowa-Gorc  
z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 

gminy i zasadach ich finansowania  

1.  Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru usług turystycznych połoşonego przy ul. T. Kościuszki w Boguszowie-Gorcach, obręb nr 
2 Gorce. 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak równieş 
w trakcie dyskusji publicznej.  

2.  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej naleşących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru usług turystycznych połoşonego przy ul. T. Ko-
ściuszki w Boguszowie-Gorcach, obręb nr 2 Gorce.  

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków 
i wpływów.  

Z prognozy wynika, şe gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz 
transformację terenu.  
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UCHWAŁA NR XLII/280/2009 
 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 

 z dnia 29 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odcinka północnej obwodnicy 
Miłoszyc – „MPZP Miłoszyce – obwodnica” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 roku Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz na 
podstawie uchwały nr VIII/47/2007 Rady Miejskiej 
w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 marca 2007 roku, 
po stwierdzeniu zgodność niniejszego planu miej-
scowego z ustaleniami studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Jelcz-Laskowice, Rada Miejska  
w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego odcinka północnej ob-
wodnicy Miłoszyc – „MPZP Miłoszyce − obwodni-
ca”. 

2. Integralną częścią miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego odcinka północ-
nej obwodnicy Miłoszyc – „MPZP Miłoszyce – ob-
wodnica” są: 
1) załącznik graficzny nr 1 − rysunek planu – skala 

1 : 1000, 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag wniesionych do wyłoşonego  

do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy, oraz o zasadach ich finan-
sowania. 

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

1) planie – rozumie się przez to miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) przepisach szczególnych – rozumie się przez 
to przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu te-
renem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

3) rysunku planu – rozumie się przez to graficzny 
zapis planu, będący załącznikiem graficznym 
nr 1 do niniejszej uchwały, przedstawiony  
na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000; 

4) terenie – rozumie się przez to obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, na którym obowiązują określone ustale-
nia odnośnie przeznaczenia, sposobu zago-
spodarowania oraz zabudowy; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – rozu-
mie się przez to dominującą funkcję wyzna-
czoną do lokalizacji w danym terenie. Wpro-


