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§ 1 

W uchwale nr VI/55/03 Rady Miasta i Gminy Prusi-
ce z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Mia-
sta i Gminy Prusice, zmienionej uchwałą nr VII/ 
/36/07 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia  
26 stycznia 2007 r. oraz uchwałą nr XVI/113/07 Ra-
dy Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 września 2007 r. 
uchyla sić treść zapisu § 130. 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA I GMINY 

 
ROBERT KAWALEC 
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UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC 
NR XXVI/152/09 

z dnia 27 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka w części dotyczącej działki 
 nr 155/4 

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 późn. 
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 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz.1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), 
uchwały Rady Gminy Bolesławiec nr XVI/105/08 z dnia 23 kwietnia 2008 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bolesławiecka w czćści 
dotyczącej działki nr 155/4 po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Bolesławiec, uchwalonej uchwałą Rady Gminy Bole-
sławiec nr XXVI/151/09 w dniu 27 maja 2009 r. uchwala sić, co nastćpu-
je: 

 
 

D Z I A Ł   I 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1 

1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Dąbrowa Bo-
lesławiecka w czćści dotyczącej działki nr 155/4. 

2. Granice obszaru objćtego uchwałą zaznaczone 
są na załączniku graficznym nr 1 opracowanym 
w skali 1:1000. 

3. Integralnymi czćściami  planu są nastćpujące 
załączniki: 
1) załącznik graficzny nr 1 – zmiana miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Dąbrowa Bolesławiecka w czćści 
dotyczącej działki nr 155/4. 

2) załącznik nr 2 − rozstrzygniecie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu i rozstrzygnićcie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do za-

dań własnych gminy oraz zasadach finan-
sowania. 

§ 2 

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 za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

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

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

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



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 120 – 14539 – Poz.  2499 

 

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

9) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
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 użytkowania terenów; 

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

§ 3 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami: 
1) granice obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania; 

3) oznaczenie literowe terenów o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy. 
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-

mienione w ust. 1 pełnią funkcjć informacyjną 
lub stanowią propozycje zagospodarowania te-
renu. 

3. Symbol literowy oznaczenia funkcji terenu wy-
dzielonego liniami rozgraniczającymi określa 
przeznaczenie podstawowe. 

4. Rodzaj przeznaczenia uzupełniającego oraz wa-
runki 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) przeznaczeniu uzupełniający – należy przez to 
rozumieć dopuszczenie wprowadzenia funkcji 
opisanych w §5, jako uzupełniających i towa-
rzyszących funkcji głównej; 

3) usługach nieuciążliwych – należy przez to ro-
zumieć działalność o charakterze nieprodukcyj-
nym, niepowodującą hałasu, drgań i zanie-
czyszczeń powietrza przekraczających normy 
dla terenów mieszkaniowych i niewymagająca 
obsługi transportem cićżkim; 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar o 
określonym rodzaju przeznaczenia podstawo-
wego i uzupełniającego, wyznaczony na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi; 

5) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wskaźnik wyrażający stosunek powierzch-
ni zabudowanej budynkami stałymi do po-
wierzchni odpowiadających im działek wyzna-
czonych w danym terenie; 

6) wskaźniku intensywności zabudowy działki – 
rozumie sić przez to wartość sumy powierzchni 
całkowitej zabudowy wszystkich kondygnacji 
nadziemnych obiektów kubaturowych zlokali-
zowanych na działce (terenie), łącznie z po-

wierzchnią całkowitą poddaszy, liczoną wg 
obowiązujących przepisów, do powierzchni 
działki (terenu), 

7) linii rozgraniczającej, która może ulec przesu-
nięciu – należy przez to rozumieć linić rozgrani-
czającą, która może ulec przesunićciu, przy za-
chowaniu minimalnej szerokości drogi dojaz-
dowej 10m; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linić określoną odległością od linii 
rozgraniczającej terenu, która nie może być 
przekroczona przy usytuowaniu bryły budynku, 
z wyjątkiem wysunićtych maksymalnie o 3,5 m 
podcieni lub stref wejściowych i gospodar-
czych, których łączna długości wzdłuż linii za-
budowy nie może przekroczyć 25% długości 
elewacji frontowej budynku. 

D Z I A Ł   II 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia i warunków 
zagospodarowania terenów 

R o z d z i a ł   1 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych  

zasadach zagospodarowania 

§ 5 

Teren oznaczony na załączniku graficznym nr 1 
symbolem MN przeznacza sić pod tereny zabudo-
wy jednorodzinnej, z dopuszczeniem nastćpujące-
go przeznaczenia uzupełniającego, obejmującego: 
a) usługi nieuciążliwe, 
b) agroturystykć, 
c) urządzenia infrastruktury technicznej, 
d) zieleń urządzoną, 
e) drogi wewnćtrzne i parkingi 

R o z d z i a ł   2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego 

§ 6 

1. Poszczególne elementy zabudowy ukształtować 
harmonijnie i jednorodnie w zakresie kompozy-
cji bryły i formy dachu oraz rozwiązań materia-
łowych i kolorystyki. 

2. Na terenach wyznaczonych w planie, poza po-
kazaną na rysunku planu nieprzekraczalną linią 
zabudowy, w tym na granicy działki, dopuszcza 
sić lokalizacjć pojedynczych obiektów małej ar-
chitektury i infrastruktury. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 7 

1. Na terenach wyznaczonych pod funkcje zabu-
dowy jednorodzinnej i funkcje uzupełniające na-
leży przeznaczyć na cele zieleni powierzchnie 
określone w ustaleniach planu § 10 pkt 4.  

2. W przypadku tworzenia nowych zespołów zie-
leni należy je kształtować w formie swobodnie 
komponowanych układów. 
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3. Roślinność gatunkowo zróżnicować ze wzglćdu 
na wysokość, walory ozdobne oraz zmienne 
właściwości w różnych porach roku. 

4. Zanieczyszczenia, w rozumieniu powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa, spowodo-
wane prowadzoną działalnością, nie mogą wy-
kraczać poza granice działki budowlanej, na któ-
rej zlokalizowany jest obiekt bćdący źródłem 
uciążliwości. 

5. Standard akustyczny terenów przyjmuje sić 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, regulującymi 
dopuszczalne poziomy hałasu na poszczegól-
nych obszarach. 

6. Obszar objćty planem położony jest w obrćbie 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 315 
„Zbiornik Chocianów-Gozdnica", który posiada 
status najwyższej ochrony (ONO). W obszarze 
tym należy stosować przy realizacji nowych in-
westycji rozwiązania techniczne uniemożliwia-
jące zanieczyszczenie wód podziemnych. 

R o z d z i a ł   4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8 

Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku 
prac budowlanych obiekty lub przedmioty o ce-
chach zabytkowych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. W przypadku ujawnienia w toku prac 
budowlanych obiektów archeologicznych należy 
powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 

R o z d z i a ł   5 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej 

§ 9 

1. W obszarze planu teren drogi dojazdowej sta-
nowi przestrzeń publiczną. 

2. Wzdłuż linii rozgraniczających drogi dojazdowej 
dopuszcza sić lokalizacjć ogrodzenia ażurowe-
go, którego maksymalna wysokość nie powinna 
przekraczać wysokości 2 m. 

R o z d z i a ł   6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie  
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki  

intensywności zabudowy 

§ 10 

Dla terenu oznaczonego symbolem MN ustala sić 
nastćpujące parametry kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu, z uwzglćdnieniem przepisów 
odrćbnych w zakresie odległości od sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej oraz granic dzia-
łek budowlanych; 

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki bu-
dowlanej – 0,25; 

3) maksymalna wysokość projektowanych obiek-
tów kubaturowych – 12 m; 

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej działki budowlanej – 0,50. 

R o z d z i a ł   7 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie 

§ 11 

Na terenie objćtym planem nie wystćpują tereny i 
obiekty podlegające ochronie. 

R o z d z i a ł   8 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 12 

Dopuszcza sić podział wtórny nieruchomości. Pod 
urządzenia infrastruktury technicznej wydzielenie 
działek może nastąpić na warunkach wynikających 
z przepisów odrćbnych. 

R o z d z i a ł   9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

§ 13 

Nie ustala sić szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowa-
niu. 

R o z d z i a ł   10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 14 

1. Układ dróg obsługujących obszar planu tworzy 
droga gminna o klasie technicznej drogi dojaz-
dowej z projektowanym pasem poszerzenia do 
normatywnej szerokości 10 m w liniach rozgra-
niczających − KD-D1/2. Na rysunku planu wy-
znacza sić również linić rozgraniczającą drogć 
dojazdową, która może ulec przesunićciu o 2 m 
w stosunku do osi drogi. 

2. Minimalna szerokość jezdni winna wynosić dla 
drogi dojazdowej − 4,5 m; 

3. Minimalna szerokość drogi w liniach rozgrani-
czających winna wynosić dla drogi dojazdowej 
− 10 m, 

4. Obsługa komunikacyjna terenu odbywać sić 
bćdzie projektowanymi wjazdami od drogi do-
jazdowej. 

§ 15 

1. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej ustala sić: 
1) zaopatrzenie w wodć poprzez zbiorowy (ko-

munalny) system zaopatrzenia w wodć ; 
2) odprowadzenie ścieków komunalnych po-

przez zbiorowy system odprowadzenia 
i oczyszczania ścieków lub gromadzenie w 
zbiornikach bezodpływowych i unieszkodli-
wianie ich na terenie oczyszczalni ścieków; 

3) odprowadzenie wód deszczowych do grun-
tu, 

4) dostawć energii elektrycznej z sieci i urzą-
dzeń przedsićbiorstwa energetycznego zaj-
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mującego sić przesyłem i dystrybucją ener-
gii zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

5) ogrzewanie budynków w oparciu o indywi-
dualne instalacje grzewcze,  

6) obsługć telekomunikacyjną ze stacjonarnej 
i ruchomej sieci przedsićbiorstw telekomu-
nikacyjnych. 

2. Ustala sić nastćpujące zasady gospodarowania 
odpadami: 
1) na obszarze objćtym planem dopuszcza sić 

czasowe magazynowanie oraz odzysk odpa-
dów, stosownie do przepisów ustawy o od-
padach; 

2) lokalizacjć miejsc magazynowania oraz od-
zysku odpadów należy określać w oparciu o 
przepisy odrćbne; 

3) w miejscach magazynowania odpadów na-
leży uwzglćdniać możliwość ich segregacji; 

4) zakazuje sić trwałego składowania i uniesz-
kodliwiania odpadów komunalnych i prze-
mysłowych, w tym odpadów niebezpiecz-
nych; 

5) zasady zagospodarowania odpadów, w tym 
wskazania dotyczące miejsc składowania 
i unieszkodliwiania odpadów, określają wła-
ściwe plany gospodarki odpadami, opraco-
wane w oparciu o przepisy odrćbne. 

3. Stacje transformatorowe należy lokalizować na 
wszystkich terenach ustalonych w planie, jako 
wolno stojące budowle lub jako urządzenia 
wbudowane w budynki usługowe. Ustala sić 
możliwość lokalizacji wolno stojących stacji 
transformatorowych na granicy działki lub w 
odległości 1,5 m od granicy działki. 

4. Dla zapewnienia ochrony i warunków do eks-
ploatacji urządzeń infrastruktury technicznej 
ustala sić: 
1) zakaz lokalizacji zabudowy w strefach wy-

znaczanych przez zarządcć urządzeń w opar-
ciu o przepisy szczególne i warunki technicz-

ne, zapewniających ochronć i prawidłową 
eksploatacjć urządzeń; 

2) zakaz sadzenia drzew w trasie przebiegu 
urządzeń; 

3) obowiązek każdorazowego uzgodnienia z za-
rządcą urządzeń infrastruktury lokalizacji 
obiektów budowlanych, z którego urządze-
niami graniczyć bćdzie projektowany obiekt. 

R o z d z i a ł   11 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów 

§ 16 

Nie ustala sić tymczasowego zagospodarowania i 
użytkowania terenu. 

D Z I A Ł   III 

Ustalenia końcowe 

§ 17 

Ustala sić stawkć procentową służącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości 0%. 

§ 18 

Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy 
Bolesławiec. 

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN DURDA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Bolesławiec nr XXVI/152/09 z dnia  
27 maja 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Bolesławiec nr XXVI/152/09 z dnia  
27 maja 2009 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 Dąbrowa 
Bolesławiecka w czćści dotyczącej działki nr 155/4 stwierdza sić, co nastćpuje: 
 
1. W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego 

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

 
2. W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, po stronie 

gminy wiejskiej Bolesławiec nie wystąpią zobowiązania związane z inwestycjami z zakresu infrastruk-
tury technicznej, należące do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XXVI/183/2009 

z dnia 15 czerwca 2009 r. 

w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z roku 2001,  
poz. 1591, ze zmianami) oraz art. 44 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z roku 2004,  
poz. 880, ze zmianami) Rada Gminy Czernica uchwala, co nastćpuje: 

 
 

§ 1 

Ustanawia sić pomniki przyrody: 
1) dąb szypułkowy (Quercus robur), w wieku około 

250 lat, o wymiarach: obwód pierśnicy 430 cm, 
wysokość 22 m, rozpićtość gałćzi korony 8,5 m 
od pnia, rosnący na obrzeżu pasa drogi gminnej 
(ulicy Królewskiej) na działce nr 110/3, obok 
działki nr 131/2, w obrćbie wsi Łany, w gminie 
Czernica, w powiecie wrocławskim, w woje-
wództwie dolnośląskim. Pomnikowi przyrody 
nadaje sić nazwć: Bolesław I Chrobry. 

2) dąb szypułkowy (Quercus robur), w wieku około 
250 lat, o wymiarach: obwód pierśnicy 410 cm, 
wysokość 22 m, rozpićtość gałćzi korony 8 m 
od pnia, rosnący na obrzeżu pasa drogi gminnej 
(ulicy Leśnej) na działce nr 36/3, przy skrzyżo-
waniu z ulicą Ukrytą, w obrćbie wsi Łany, 
w gminie Czernica, w powiecie wrocławskim, w 
województwie dolnośląskim. Pomnikowi przy-
rody nadaje sić nazwć: Bolesław II Śmiały. 

3) dąb szypułkowy (Quercus robur), w wieku około 
200 lat, o wymiarach: obwód pierśnicy 370 cm, 
wysokość 20 m, rozpićtość gałćzi korony 7,5 m 
od pnia, rosnący na obrzeżu pasa drogi gminnej 
(ulicy Leśnej) na działce nr 51, obok działki 

nr 35/4, w obrćbie wsi Łany, w gminie Czernica, 
w powiecie wrocławskim, w województwie dol-
nośląskim. Pomnikowi przyrody nadaje sić na-
zwć: Bolesław III Krzywousty. 

§ 2 

1. Celem ochrony pomników przyrody – dćbów 
szypułkowych, jest zachowanie w dobrej kon-
dycji zdrowotnej drzew o dużych rozmiarach 
i walorach krajobrazowo-przyrodniczych. 

2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje wła-
dający gruntami, na których rosną pomnikowe 
drzewa – Gmina Czernica. 

§ 3 

Wprowadza sić nastćpujące zakazy i ograniczenia: 
1. Wycinanie, niszczenie lub uszkadzanie drzew, 
2. Zrywanie pćdów, owoców i liści, 
3. Umieszczanie na drzewach tablic i napisów, 
4. Nacinanie, rycie napisów i znaków, 
5. Wchodzenie na drzewa, 
6. Zanieczyszczanie gleby i otoczenia drzew oraz 

wzniecanie ognia, 
7. Wykonywanie prac ziemnych uszkadzających 

korzenie drzew. 


