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Şmigród na prowadzenie przedszkola publicz-
nego w przeliczeniu na jedno dziecko”,  

2)  2. W § 4 ust 1 pkt 1a otrzymuje brzmienie „1a) 
dla dzieci które ukończyły 2,5 roku, w przypad-
kach o których mowa w art. 14 ust. 1b ustawy 
z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŝn. zm.), 
w wysokości 85 % wydatków bieşących pono-
szonych przez Gminę Şmigród na prowadzenie 
przedszkola publicznego w przeliczeniu na jed-
no dziecko,”  

§ 2. Przepisy uchwały mają zastosowanie  
do dotacji naleşnych od 1 czerwca 2010 r.  

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy: 
Robert Kawalec 
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UCHWAŁA NR LXI/444/10 
 RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

 z dnia 27 maja 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/268/08 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 grudnia 2008 r. 
w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie 

Gminy Prusice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 „a” ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Ra-
da Miasta i Gminy Prusice, uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XLI/268/08 Rady Miasta  
i Gminy Prusice z dnia 30 grudnia 2008 r. w spra-
wie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy 
Prusice wprowadza sie następujące zmiany:  
1)  § 2 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1) osiąga wysokie wyniki w nauce – średnia oce-

na na koniec roku szkolnego minimum 5,20”  

2)  § 2 ust. 3 pkt.1 i 2 otrzymują brzmienie:  
„1) osiąga wysokie wyniki w nauce – średnia oce-

na na koniec roku szkolnego minimum 4,90,  
2) posiada wzorową ocenę z zachowania”.  

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy: 
Robert Kawalec 
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UCHWAŁA NR XXIX/172/09 
 RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

 z dnia 4 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik  
w części dotyczącej działki nr 328/2 

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 póŝn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717,  
z póŝn. zm.), uchwały Rady Gminy Bolesławiec  

nr XIX/118/08 z dnia 9 września 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Brzeŝnik w części dotyczącej działki nr 328/2,  
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Bolesławiec, uchwa-
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lonej uchwałą Rady Gminy Bolesławiec nr XXVIII/ 
/163/09 z dnia 30 września 2009 r. uchwala się,  
co następuje: 

DZIAŁ I 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeŝnik  
w części dotyczącej działki nr 328/2. 

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

3. Integralnymi częściami  planu są następu-
jące załączniki: 
1) załącznik graficzny nr 1 – zmiana miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Brzeŝnik w części dotyczącej działki nr: 328/2; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu i rozstrzy-
gnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w pla-
nie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które naleşą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania. 

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

jących tereny o róşnym przeznaczeniu i róş-
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 za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametrów i wskaŝników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu; 

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

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

9) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej; 

11) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów; 

12) stawki procentowej, na podstawie której usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

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

czeniu i róşnych zasadach zagospodarowania; 
3) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róş-

nym przeznaczeniu i róşnych zasadach zago-
spodarowania, które mogą ulec przesunięciu  

o odległość ustaloną w ustaleniach szczegóło-
wych;  

4) oznaczenie literowe terenów o róşnym przezna-
czeniu i róşnych zasadach zagospodarowania; 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy. 
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 – naleşy przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały; 

2) planie – naleşy przez to rozumieć zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego; 

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

4) obowiązującej linii rozgraniczającej – naleşy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
której przebieg oznaczony na rysunku planu 
ma charakter wiąşący i nie moşe ulegać prze-
sunięciu; 

5) orientacyjnej linii rozgraniczającej – naleşy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
której przebieg określony na rysunku planu 
moşe podlegać modyfikacjom. O ile ustalenia 
szczegółowe w Dziale II Rozdz. 1  nie stanowią 
inaczej, orientacyjne linie rozgraniczające mo-
gą być przesuwane w zakresie 5,0 m, jednak 
pod warunkiem, şe nie spowoduje to narusze-
nia ustaleń dotyczących minimalnej szeroko-
ści ciągów komunikacyjnych; 

6) działce – naleşy przez to rozumieć zabudowa-
ną lub niezabudowaną działkę gruntu, której 
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposaşenie w urządze-
nia infrastruktury technicznej spełniają wy-
mogi realizacji obiektów budowlanych wyni-
kające z odrębnych przepisów i nie jest objęta 
w niniejszym planie zakazem zabudowy; 

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

8) przeznaczeniu uzupełniającym  – naleşy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niş podsta-
wowe, dopuszczone do lokalizacji na danym 
terenie, traktowane, jako uzupełnienie prze-
znaczenia podstawowego, określane indywi-
dualnie dla kaşdego terenu; 

9) wskaźniku zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć wskaŝnik wyraşający stosunek po-
wierzchni zabudowanej budynkami stałymi  
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do powierzchni odpowiadających im działek 
wyznaczonych w danym terenie; 

10) wskaźniku intensywności zabudowy działki – 
rozumie się przez to wartość sumy po-
wierzchni całkowitej obiektów kubaturowych 
zlokalizowanych na działce (terenie) do po-
wierzchni działki (terenu); 

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linię określoną odległością 
od linii rozgraniczającej terenu, która nie moşe 
być przekroczona przy usytuowaniu bryły bu-
dynku, z wyjątkiem wysuniętych maksymalnie 
o 3,5 m podcieni lub stref wejściowych i go-
spodarczych, których łączna długości wzdłuş 
linii zabudowy nie moşe przekroczyć 25% dłu-
gości elewacji frontowej budynku; 

12) powierzchni terenu biologicznie czynnego – 
zgodnie z definicją zawartą w przepisach od-
rębnych, 

13) powierzchni całkowitej – naleşy przez to ro-
zumieć sumę powierzchni wszystkich kondy-
gnacji nadziemnych budynku liczoną w ze-
wnętrznym obrysie murów kaşdej kondygna-
cji, bez uwzględniania obrysów schodów wej-
ściowych, pochylni,  tarasów i balkonów; 

14) usługach – naleşy przez to rozmieć funkcję 
terenów, obiektów lub ich części, obejmujące 
wszelkie dziedziny działalności usługowej, np.: 
a) administrację, biura, kancelarie, obsługę 

działalności gospodarczej; 
b) usługi informatyczne i łączności; 
c) usługi badawczo-rozwojowe; 
d) usługi edukacyjne; 
e) usługi projektowe; 
f) handel; 
g) gastronomię; 
h) usługi ochrony zdrowia,  
i) usługi nieprodukcyjne związane z kon-

sumpcją indywidualną; 
j) usługi hotelarskie; 
k) drobnej wytwórczości, dla której nie ma 

potrzeby sporządzenia oceny oddziaływa-
nia na środowisko, 

l) usługi obsługi rolnictwa i ogrodnictwa,  
m) magazyny i hurtownie, 
n) i inne, których powyşsze grupy nie dotyczą 

bezpośrednio, a mają charakter usługi; 
12) zabudowie mieszkaniowej – naleşy przez to 

rozumieć zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną lub wielorodzinną do 12 m wysokości. 

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. 1. Tereny oznaczone na załączniku gra-
ficznym nr 1 symbolem 1.M/U przeznacza się pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej i usługi, z do-
puszczeniem następującego przeznaczenia uzupeł-
niającego, obejmującego: 
a) mechanikę samochodową z lakiernictwem, 

b) sport i rekreację, 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
d) zieleń urządzoną, 
e) drogi wewnętrzne i parkingi. 

2. Dopuszcza się realizację jednej funkcji  
w obszarze wydzielonej działki budowlanej: miesz-
kaniowej lub usługowej. 

3. Dopuszcza się przesunięcie o 25 m orienta-
cyjnej linii rozgraniczającej w kierunku terenu 1.U. 

§ 6. 1. Teren  oznaczony na załączniku graficz-
nym nr 1 symbolem 1.U przeznacza się pod tereny 
usług, z dopuszczeniem następującego przezna-
czenia uzupełniającego, obejmującego: 
a) domu jednorodzinnego lub wbudowanego 

mieszkania dla właściciela działki, 
b) produkcji, składów i usług, (dla których moşe 

wystąpić konieczności sporządzania oceny od-
działywania na środowisko), 

f) urządzenia infrastruktury technicznej,  
c) zieleń urządzoną, 
d) drogi wewnętrzne i parkingi. 

2. Dopuszcza się realizację samodzielnej 
funkcji produkcji, składów i usług uciąşliwych, (dla 
których moşe wystąpić konieczność sporządzenia 
oceny oddziaływania na środowisko) w obszarze 
całego terenu oznaczonego symbolem 1.U. 

§ 7. Teren oznaczony na załączniku graficznym 
nr 1 symbolem 1.KD D1/2 przeznacza się pod tere-
ny istniejącej drogi dojazdowej, z dopuszczeniem 
następującego przeznaczenia uzupełniającego, 
obejmującego: 
a) urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) zieleń urządzoną. 

§ 8. 1. Teren  oznaczony na załączniku graficz-
nym nr 1 symbolem 2.KD D1/2 przeznacza się pod 
tereny projektowanej drogi dojazdowej, z dopusz-
czeniem następującego przeznaczenia uzupełniają-
cego, obejmującego: 
a) urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) zieleń urządzoną, 
c) parkingi. 

2. Teren projektowanej drogi dojazdowej mo-
şe stanowić drogę wewnętrzną. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego 

§ 9. 1. Układy zabudowy naleşy kształtować  
w formie zlokalizowanych wzdłuş ulicy dojazdowej 
ciągów zabudowy wolno stojącej lub w formie 
wydzielonych zespołów budowlanych. 

2. Poszczególne elementy zabudowy, wcho-
dzące w skład, zarówno wolno stojącego budynku, 
jak i wydzielonego zespołu budowlanego, ukształ-
tować harmonijnie i jednorodnie w zakresie kom-
pozycji bryły i formy dachu. 

3. Na terenach wyznaczonych w planie, poza 
wyznaczoną na rysunku planu nieprzekraczalna 
linią zabudowy, w tym na granicy działki, dopusz-
cza się lokalizację portierni oraz pojedynczych 
obiektów małej architektury i infrastruktury. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 111 – 11938 – Poz. 1745 

 

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 10. 1. Na terenach wyznaczonych pod funk-
cje produkcyjne i usługowe naleşy przeznaczyć na 
cele zieleni powierzchnie określone, w ustaleniach 
planu § 13, § 14 pkt 4.  

2. W przypadku tworzenia nowych zespołów 
zieleni naleşy je kształtować z zachowaniem nastę-
pujących warunków i form kompozycyjnych: 
1) na terenie usług, produkcji nieuciąşliwej i skła-

dów (oznaczonym symbolem 1.U): 
a) w formie układów pasmowych, usytuowa-

nych po obrzeşach terenów (wzdłuş terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi); 

b) w formie swobodnie komponowanych ukła-
dów w miejscach reprezentacyjnych oraz 
niezainwestowanych, w tym wewnątrz po-
szczególnych działek wydzielonych w tere-
nie; 

2) w zespołach parkingowych – w formie pojedyn-
czych drzew i zgrupowań zieleni niskiej, usytu-
owanych wzdłuş ciągów miejsc parkingowych 
lub w miejscach oddzielających poszczególne 
ciągi; 

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

3. Dla obiektów produkcyjnych, obsługi ko-
munikacji i parkingów ustala się konieczność pod-
czyszczania wód deszczowych, zgodnie z warun-
kami określonymi w powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa. 

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

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

6. Obszar objęty planem połoşony jest w ob-
rębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  
nr 317, który posiada status najwyşszej ochrony 
(ONO). W obszarze tym naleşy stosować przy  
realizacji nowych inwestycji rozwiązania technicz-
ne uniemoşliwiające zanieczyszczenie wód pod-
ziemnych. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 11. 1 Ochronie konserwatorskiej podlega 
budynek o nr administracyjnym 99, zaznaczony na 
rysunku planu. W przypadku jego remontu, rozbu-
dowy i przebudowy ustala się wymóg nawiązania 
do zabudowy historycznej gabarytami, układem 
dachów liczbą osi elewacji a takşe uşytymi mate-
riałami. Projekt naleşy uzgodnić z odpowiednimi 
słuşbami konserwatorskimi. 

2. Wojewódzki konserwator zabytków ustala 
szczególne wymagania dotyczące remontu, prze-
budowy lub rozbudowy ww. obiektu. Inwestor ma 
prawo wystąpić do wojewódzkiego konserwatora 
zabytków o zalecenia konserwatorskie odnoszące 
się do planowanej inwestycji. 

3. 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 

§ 12. 1.W obszarze planu teren istniejącej dro-
gi dojazdowej 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 in-
formacyjnych i reklamowych oraz przestrzenno-
architektonicznych elementów informacji, promo-
cji i reklam. 

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

niczno-budowlanych. 
5. Wzdłuş linii rozgraniczających dróg pu-

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

wzdłuş 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 zabudo- 
wy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności 

zabudowy 

§ 13. Dla terenu oznaczonego symbolem 
1.M/U ustala się następujące parametry kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

− od linii rozgraniczających z drogą lokalną  – 
6 m  

− od linii rozgraniczających z drogą dojazdową  
– 6 m  

− od pozostałych linii rozgraniczających terenu 
– 4 m; 

2) maksymalny wskaŝnik zabudowy działki bu-
dowlanej – 0,4; 

3) maksymalna wysokość budynku – 12 m; 
4) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 

czynnej działki budowlanej – 0,30. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 1.U 
ustala się następujące parametry kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
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− od linii rozgraniczających z drogą dojazdową  
– 6 m  

− od pozostałych linii rozgraniczających terenu 
– 4 m; 

2) maksymalny wskaŝnik zabudowy działki bu-
dowlanej – 0,50; 

3) maksymalna wysokość obiektu – 15 m; 
4) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 

czynnej działki budowlanej – 0,30. 

Rozdział 7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie 

§ 15. Na terenie objętym planem nie występu-
ją tereny podlegające ochronie. 

Rozdział 8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem 
1.M/U, 1.U ustala się moşliwość scalania i wtórne-
go podziału działek.  

2. Minimalna powierzchnia wydzielonej dział-
ki wynosi 2500 m2. 

3. Pod urządzenia infrastruktury technicznej 
dopuszcza się wydzielenie działek o wielkościach 

i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych. 

4. Wydzielone działki budowlane winny mieć 
dostęp do wyznaczonych w planie ulic publicznych 
− bezpośrednio lub poprzez drogi wewnętrzne. 

5. Kąt połoşenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego wyznaczać w granicach od 80o 
do 90o. 

Rozdział 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

§ 17. Nie ustala się szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
uşytkowaniu. 

Rozdział 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 18. 1. Plan ustala układ dróg obejmujący uli-
ce dojazdowe oznaczone symbolami:  1.KD D,  
2.KD D. 

2. Podstawowe parametry dróg określa tabe-
la: 

 
oznaczenie drogi – 

ulicy 
klasa drogi – ulicy 

szerokość w liniach 
rozgraniczających 

minimalna 
szerokość jezdni 

rodzaj drogi  

1.KD D÷ 2.KD D D1/2 10 m 5 m gminna 
 

3. Parametry elementów drogi wewnętrznej, 
niewyznaczonych na rysunku planu, naleşy przyjąć 
jak dla ulicy dojazdowej (D1/2). 

4. Dopuszcza się zmianę połoşenia linii roz-
graniczających ulic przy zachowaniu następują-
cych warunków: 
1) spełnić wymogi funkcjonalne i techniczne wyni-

kające z ustaleń planu i z przepisów odrębnych 
dotyczących kształtowania podstawowych ele-
mentów trasy drogi; 

2) zachować ustalone w przepisach uchwały odle-
głości linii zabudowy budynków od projekto-
wanych ulic. 

5. Przebudowywane i nowe elementy układu 
komunikacyjnego słuşące pieszym oraz dojścia 

do obiektów usługowych naleşy dostosować do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

6. Przy budowie i modernizacji ulic naleşy 
uwzględnić moşliwość lokalizacji sieci infrastruktu-
ry technicznej wynikające z przepisów szczegól-
nych oraz załoşeń, koncepcji, programów i planów 
rozbudowy poszczególnych rodzajów sieci. 

7. Obsługa komunikacyjna terenu odbywać 
się będzie istniejącym i projektowanymi wjazdami. 

§ 19. Ustala się dla nowej zabudowy następu-
jące wymagania minimalnych ilości miejsc parkin-
gowych na działce  wykaz funkcji obiektów na 
działkach, ilości miejsc parkingowych i jednostek 
odniesienia zawiera tabela nr 1: 

 
tabela nr 1 – miejsca parkingowe: 
 

funkcja obiektu ilość miejsc parkingowych jednostka odniesienia 
budynki mieszkalne (mieszkania) 1÷2 1 mieszkanie lub dom jednorodzinny 
biura i budynki administracji 1 30÷40 m² pow. uşytkowej 
pomieszczenia o duşej częstotliwości  
odwiedzających (praktyki lekarskie) 

1 20÷30 m² pow. uşytkowej 

sklepy do 700 m2 pow. uşytkowej  1 (ale nie mniej  
niş 2 miejsca na 1 sklep) 

30÷50 m² pow. sprzedaşy 

sklepy powyşej 700 m2 pow. uşytkowej 1 10÷30 m² pow. sprzedaşy 
restauracje 1 8 m² pow. dla gości 
hotele, pensjonaty, schroniska 1 2÷6 łóşek 
magazyny 1 120 m² pow. uşytkowej 

lub na 3 osoby zatrudnione 
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§ 20. 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 

zbiorowy system odprowadzenia i oczyszczania 
ścieków,  

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

przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego 
się przesyłem i dystrybucją energii zgodnie  
z ustawą  Prawo Energetyczne; 

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 odpa-
dów, stosownie do przepisów ustawy o odpa-
dach; 

2) lokalizację miejsc magazynowania oraz odzysku 
odpadów (komunalnych i przemysłowych) na-
leşy określać w oparciu o przepisy odrębne; 

3) w miejscach magazynowania odpadów naleşy 
uwzględniać moşliwość 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 właści-
we plany gospodarki odpadami, opracowane  
w oparciu o przepisy ustawy o odpadach. 

3. Stacje transformatorowe naleşy lokalizować 
na wszystkich terenach ustalonych w planie, jako 
wolno stojące budowle lub jako urządzenia wbu-
dowane w budynki produkcyjne i usługowe. Ustala 
się moşliwość lokalizacji wolno stojących stacji 
transformatorowych na granicy działki lub w odle-
głości 1,5 m od granicy działki. 

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

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

6. Dla obiektów obsługi komunikacyjnej, par-
kingów i naprawy pojazdów mechanicznych ustala 
się: 
1) wykonanie kanalizacji deszczowej, 
2) konieczność oczyszczania wód deszczowych 

poprzez urządzenia oddzielające błoto, oleje  
i benzynę (system odstojników, łapaczy i sepa-
ratorów). 

Rozdział 11 

Sposób i termin tymczasowego  
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów 

§ 21. Nie ustala się tymczasowego zagospoda-
rowania i uşytkowania terenu. 

DZIAŁ III 

Ustalenia końcowe 

§ 22. Ustala się stawkę procentową słuşącą 
naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 0%. 

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

§ 24. Uchwała wchodzi w şycie 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 XXIX/ 
/172/09 Rady Gminy Bolesławiec  
z dnia 4 listopada 2009 roku 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/ 
/172/09 Rady Gminy Bolesławiec  
z dnia 4 listopada 2009 roku 

 
 

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 
Brzeŝnik w części dotyczącej działki nr 328/2 stwierdza się, co następuje: 

1. W trakcie wyłoşenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
do publicznego wglądu i w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłoşenia 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, naleşące 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, między innymi Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska. 
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UCHWAŁA NR XXXII/189/10 
 RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

 z dnia 7 kwietnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeźnik 
w części dotyczącej działki nr 328/2 

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.1591z póŝn. 
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 póŝn. zm.), 
uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XIX/118/08 
z dnia 9 września 2008 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Brzeŝnik w czę-
ści dotyczącej działki nr 328/2, po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami zmiany studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Bolesławiec, uchwalonej uchwałą 
Rady Gminy Bolesławiec nr XXVIII/163/09 z dnia  
30 września 2009 r. uchwala się, co następuje:  

DZIAŁ I 

Przedmiot i zakres ustaleń planu  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Brzeŝnik 
w części dotyczącej działki nr 328/2.  

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

3.  Integralnymi częściami planu są następują-
ce załączniki:  
1)  załącznik graficzny nr 1 – zmiana miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Brzeŝnik w części dotyczącej działki nr: 328/2,  

2)  załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu i rozstrzy-

gnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w pla-
nie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które naleşą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania.  

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

jących tereny o róşnym przeznaczeniu i róş-
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)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych;  

6)  parametrów i wskaŝników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu;  

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

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

9)  szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy;  

10)  zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej;  

11)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów;  


