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§ 3 

Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu okre-
śla regulamin organizacyjny nadany przez Prezy-
denta Miasta Bolesławiec w drodze zarządzenia. 

§ 4 

Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospo-
darkę finansową według zasad określonych 
w ustawie o finansach publicznych. 

§ 5 

Nadzór nad działalnością finansową Urzędu pełni 
Skarbnik Miasta 

§ 6 

W skład trwałego zarządu Urzędu wchodzi nastę-
pujące mienie Gminy Miejskiej Bolesławiec: 
− budynek ratusza miejskiego położony w Rynku 

41 w Bolesławcu, działka nr 129/1 o pow. 0.1044 
ha, rodzaj użytku „Bi”, 

− budynek biurowy położony przy pl. Piłsudskie-
go 1 w Bolesławcu, działka nr 295/1 o pow. 
0.0538 ha, rodzaj użytku „Bi”, 

− lokal użytkowy nr 1a w budynku położonym 
przy Alei Wojska Polskiego 6 w Bolesławcu, 
udział lokalu w budynku 676/10.000, działka nr 
3/9 o pow. 0,1369 ha, rodzaj użytku „B”, 

− budynek mieszczący trzy boksy garażowe poło-
żony przy ul. Kościelnej w Bolesławcu, działka 
nr 291/9 o pow. 0,0336 ha, rodzaj użytku „Bi”. 

§ 7 

1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnio-
nych, w rozumieniu przepisów prawa pracy. 
W imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu 
prawa pracy wykonuje Prezydent Miasta Bole-
sławiec. 

2. Organizację i porządek w procesie pracy oraz 
związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy 
i pracowników określa regulamin pracy. 

3. Warunki wynagradzania za pracę i przyznawa-
nia innych świadczeń związanych z pracą ustala 
regulamin wynagradzania. 

§ 8 

Zmiana statutu Urzędu wymaga uchwały Rady 
Miasta Bolesławiec. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE 
NR XXXV/225/2009 

z dnia 24 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego terenów położonych w obrębie Chocianowiec 

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, ze zmiana-
mi), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, 
ze zmianami) oraz w związku z uchwałą nr XL/305/2006 Rady Miejskiej w 
Chocianowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. po stwierdzeniu zgodności ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Chocianów uchwalonego uchwałą nr XXXV/245/2005 Rady Miej-
skiej w Chocianowie z dnia 25 października 2005 r. Rada Miejska w Cho-
cianowie uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty 
w granicach określonych na rysunku planu stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały są załączniki do niniej-
szej uchwały: 
1) rysunek planu w skali 1 : 2 000 stanowiący za-

łącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 
do projektu planu stanowiące załącznik nr 2; 

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3 

Na ustalenia planu składają się: 
1) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały; 
2) Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczających określone w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały; 
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3) Przepisy końcowe określone w rozdziale 4 ni-
niejszej uchwały. 

§ 4 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwa-

le wraz z załącznikami; 
2) przepisy szczególne – aktualne w momencie 

wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne; 

3) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony sym-
bolem przeznaczenia; 

4) uciążliwość – zjawiska lub stany utrudniające 
życie albo dokuczliwe dla otaczającego śro-
dowiska, takie jak: szkodliwe promieniowa-
nie i oddziaływanie pól elektromagnetycz-
nych, hałas, drgania (wibracje), zanieczysz-
czenia powietrza, zanieczyszczenia gruntu i 
wód; 

5) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia – urządzenia techniczne 
uzbrojenia, w tym ciągi drenażowe, przewo-
dy i urządzenia służące do przesyłania: pły-
nów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz 
urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, 
a także inne podziemne, lub nadziemne 
obiekty i urządzenia niezbędne do korzysta-
nia z tych przewodów i urządzeń. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

§ 5 

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawio-
ne na rysunku planu są obowiązującymi ustale-
niami planu: 
1) granica opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub rożnych zasadach zagospoda-
rowania; 

3) symbole określające przeznaczenie terenów. 
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawio-

ne na rysunku planu mają charakter informa-
cyjny: 
1) obszar udokumentowanego w kat. C1 złoża 

kruszywa naturalnego „Chocianowiec”; 
2) obszar perspektywiczny występowania kru-

szywa naturalnego; 
3) granica projektowanego terenu górniczego 

dla złoża udokumentowanego; 
4) granica projektowanego obszaru górniczego 

dla złoża udokumentowanego; 
5) przebieg napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej wysokiego napięcia 110 kV S 463 re-
lacji GPZ Czarna – GPZ Chocianów. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 6 

1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
ustala się: 
1) zakaz wprowadzania elementów zagospoda-

rowania terenu oraz obiektów niezwiązanych 

z wydobywaniem kopaliny ze złoża z wyjąt-
kiem dróg oraz sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

2) ewentualne napowierzchniowe elementy in-
frastruktury winny być projektowane w spo-
sób uwzględniający zachowanie wartości 
walorów krajobrazowych obszaru objętego 
planem. 

§ 7 

Na obszarze objętym planem w zakresie zasad 
ochrony środowiska i przyrody ustala się: 
1) działalność związana z wydobywaniem kopaliny 

ze złoża nie może powodować ponadnorma-
tywnego obciążenia środowiska naturalnego 
poza granicami działki, do której inwestor po-
siada tytuł prawny; 

2) cały obszar objęty planem położony jest w ob-
rębie GZWP nr 316 „Subzbiornik Lubin”, w któ-
rego strefie zasilania obowiązuje ochrona przed 
zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

§ 8 

Na obszarze objętym planem w zakresie zasad 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków usta-
la się: 
1) obowiązek powiadomienia właściwego woje-

wódzkiego konserwatora zabytków o zamiarze 
rozpoczęcia wydobywania kopaliny lub prowa-
dzenia prac ziemnych; 

2) w przypadku natrafienia, podczas prac ziem-
nych, na przedmiot, co do którego istnieje przy-
puszczenie, że jest on zabytkiem archeologicz-
nym, przedmiot ten należy zabezpieczyć, ozna-
kować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocz-
nie zawiadomić właściwego wojewódzkiego 
konserwatora zabytków lub burmistrza. 

§ 9 

Nie określa się wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ponieważ 
na obszarze objętym planem nie występują tereny 
stanowiące obszar przestrzeni publicznej. 

§ 10 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu usta-
la się − na obszarze objętym planem nie występują 
tereny wymagające określenia parametrów i 
wskaźników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.  

§ 11 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala się − na ob-
szarze objętym planem nie występują tereny wy-
magające określenia szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości. 

§ 12 

W zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w 
tym zakazu zabudowy, ustala się: 
1) na terenach rolniczych, oznaczonych na rysun-

ku planu symbolem R, wprowadza się zakaz lo-
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kalizacji zabudowy, w tym zabudowy związanej 
z produkcją rolniczą; 

2) na terenach lasów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL, wprowadza się zakaz loka-
lizacji zabudowy, w tym zabudowy związanej 
z produkcją leśną. 

§ 13 

1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej ustala 
się: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających 
dróg; 

2) dopuszcza się odstępstwa od zasady, o któ-
rej mowa w pkt 1, gdy nie ma technicznej 
możliwości realizacji tego ustalenia; 

3) przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidu-
jących z planowanym zainwestowaniem, na 
warunkach określonych przez właściciela 
sieci; 

4) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, 
na wszystkich terenach, o ile przepisy szcze-
gólne nie będą tego wykluczać. 

2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudo-
wy sieci uzbrojenia ustala się: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę − zaopa-

trzenie w wodę z wodociągu gminnego na 
warunkach określonych przez dysponenta 
sieci lub z własnego ujęcia; 

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwia-
nia ścieków − odprowadzenie ścieków byto-
wych do zbiorników bezodpływowych; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych: 
a) odprowadzenie wód opadowych do ist-

niejących rowów i cieków na warunkach 
określonych przez ich właściciela, 

b) modernizację rowów będących odbiorni-
kami wód opadowych, 

c) obowiązek zneutralizowania substancji 
ropopochodnych lub chemicznych, jeśli 
takie wystąpią, na terenie własnym inwe-
stora, 

d) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojść do zanieczyszczenia 
substancjami, o których mowa w lit. c, 

e) przed przystąpieniem do prac w obrębie 
sieci urządzeń melioracji szczegółowych 
należy sporządzić dokumentację tech-
niczną, zawierającą sposób jej odbudowy, 

f) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących 
z urządzeniami melioracyjnymi z admini-
stratorem tych sieci; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną: 
a) zasilanie terenów objętych planem z ist-

niejącego GPZ – Chocianów, 
b) budowę linii energetycznej średniego na-

pięcia oraz budowę stacji transformato-
rowej na warunkach określonych przez 
właściciela sieci; 

5) w zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów obowiązują zasady określone w odręb-
nych przepisach szczególnych i gminnych. 

§ 14 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwa-
nia mas ziemnych ustala się: 
1) obszar udokumentowanego złoża kruszywa 

naturalnego „Chocianowiec” podlega ochronie 
przed zagospodarowaniem niezgodnym z jego 
przeznaczeniem; 

2) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożone osuwaniem mas ziemnych nie 
występują na obszarze objętym planem. 

§ 15 

Nie określa się sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach  
rozgraniczających 

§ 16 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1 PE i 2 PE ustala się przeznaczenie 
na powierzchniową eksploatację kopaliny. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia: 

1) zakaz lokalizacji trwałych obiektów budow-
lanych; 

2) dopuszcza się 
a) tymczasowe obiekty budowlane związa-

ne z przeznaczeniem terenu, 
b) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe, 
c) sieci infrastruktury technicznej oraz 

związane z nimi urządzenia, 
d) zwałowiska mas ziemnych; 

3) obsługę komunikacyjną terenów należy za-
pewnić z drogi wewnętrznej 1 KDW; 

4) eksploatację złoża należy prowadzić zgod-
nie z zatwierdzonym w trybie obowiązują-
cych przepisów projektem zagospodaro-
wania złoża oraz z planem ruchu zakładu 
górniczego; 

5) nie przewiduje się placów składowania 
wydobywanego surowca – kruszywo po 
wydobyciu składowane będzie doraźnie w 
granicach złoża, a następnie dostarczane 
transportem kołowym do odbiorców; 

6) nadkład nad złożem należy zdejmować se-
lektywnie (oddzielnie gleba i skała płonna); 

7) nadkład należy hałdować poza granicami 
udokumentowanego złoża i po zakończeniu 
eksploatacji wykorzystać do rekultywacji 
terenów poeksploatacyjnych; 

8) po wyczerpaniu złoża lub zaprzestaniu jego 
eksploatacji teren należy planowo zrekul-
tywować tak, aby odzyskał walory krajo-
brazowe; 

9) ustala się wodny lub rolny kierunek rekul-
tywacji; 

10) wszelkie odpady związane z prowadzeniem 
działalności górniczej należy magazynować 
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na terenie własnym, zużyte oleje, smary, 
płyny i substancje chemiczne unieszkodli-
wiać lub wywozić zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami. 

§ 17 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1 R do 8 R ustala się przeznaczenie na 
tereny rolnicze. 

§ 18 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1 ZL ustala się przeznaczenie na lasy i zadrze-
wienia. 

§ 19 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 1 WS do 5 WS ustala się przeznaczenie 
na wody powierzchniowe śródlądowe (rowy). 

§ 20 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1 KDW ustala się przeznaczenie na drogę 
wewnętrzną. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, szerokość 
w liniach rozgraniczających 10 m. 

§ 21 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od 1 KDWg do 3 KDWg ustala się 

przeznaczenie na drogi śródpolne transportu 
rolnego. 

R o z d z i a ł   4 

Przepisy końcowe 

§ 22 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem PE w wysokości 30%, 
2) dla pozostałych terenów w wysokości 0%. 

§ 23 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Chocianów. 

§ 24 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCA 

RADY MIEJSKIEJ 
 

BEATA ROLSKA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Chocianowie nr XXXV/225/2009 
z dnia 24 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Chocianowie nr XXXV/225/2009  
z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w obrębie Chocianowiec 

 
Lista nieuwzględnionych uwag 
 

NIE WNIESIONO UWAG 
 

 
 
 
 
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Chocianowie nr XXXV/225/2009  
z dnia 24 czerwca 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania 

 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
w obrębie Chocianowiec nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 
NR XLVI/285/09 

z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Nadaje się nazwę „Cyprysowa” drodze we-
wnętrznej położonej w obrębie Dolnym na 
działce  
nr 920/37.  

2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1, określa 
załącznik graficzny do uchwały.  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dzierżoniowa.  

§ 3 

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

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ANDRZEJ DARAKIEWICZ 

 
  


