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UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 
NR XLII/349/09 

z dnia 26 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Widok – Ceramiczna  
 w Bolesławcu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
zmiany: Dz. U. 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759; 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, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, 
poz. 1458, Nr 52, poz. 420), w związku z uchwałą nr XII/94/07 Rady Miasta 
Bolesławiec z dnia z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Widok – Ceramiczna 
w Bolesławcu, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Bolesławiec przyjętego uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XIII/84/99 
z dnia 28 września 1999 r., ze zmianami przyjętymi uchwałami Rady 
Miasta Bolesławiec nr XXVIII/274/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. oraz 
nr XXIX/243/08 z dnia 29 października 2008 r., Rada Miasta Bolesławiec 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego  
w rejonie ulic Widok – Ceramiczna w Bolesław-
cu. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali  

1 : 1000, stanowiący integralną część uchwały, 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

§ 2 

W granicach obszaru objętego planem nie wystę-
pują następujące elementy, których określenie jest 
obowiązkowe, zgodnie z  art. 15 ust. 2 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami), zwanej dalej ustawą: 
1) przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2  

pkt 6 ustawy), wymagające ich ukształtowania, 

2) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych, 

3) obszary wymagające określenia szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości. 

§ 3 

Następujące oznaczenia na rysunku planu są obo-
wiązującymi ustaleniami planu: 
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 ustaleniami 
planu, 

b) symbol określający przeznaczenie terenu, 
c) numer terenu wyróżniający go spośród in-

nych terenów, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) granica terenu narażonego na niebezpieczeń-

stwo powodzi – Q10%
 

6) zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewi-
dencji zabytków. 
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§ 4 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
  1) dominancie – należy przez to rozumieć budy-

nek lub jego część, koncentrujące uwagę ob-
serwatorów i wyróżniająca się w sylwecie ze-
społu zabudowy indywidualną formą architek-
toniczną, gabarytami lub wysokością, 

  2) elewacji frontowej – należy przez to rozumieć 
zewnętrzną powierzchnię ściany budynku  
z wszystkimi znajdującymi się na niej elemen-
tami (fasada), zwrócona w kierunku ulicy, dro-
gi wewnętrznej lub placu, w której najczęściej 
umieszczone jest główne wejście do budynku, 

  3) froncie działki – należy przez to rozumieć część 
działki budowlanej, która graniczy z drogą  
(z której najczęściej odbywa się główny wjazd 
lub wejście na działkę), w kierunku której 
zwrócona jest elewacja frontowa budynku 
usytuowanego na tej działce, 

  4) kondygnacji nadziemnej – należy przez to ro-
zumieć kondygnację, której nie mniej niż po-
łowa wysokości w świetle, co najmniej z jed-
nej strony budynku, znajduje się powyżej po-
ziomu projektowanego lub urządzonego tere-
nu, a także każda, usytuowana nad nią kondy-
gnacja, 

  5) jednostce urbanistycznej – należy przez to 
rozumieć obszar wydzielony ze struktury mia-
sta w oparciu o model funkcjonalno-
przestrzenny miasta przyjęty w Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Bolesławiec (uchwała 
Rady Miejskiej w Bolesławcu nr XIII/84/99  
z dnia 28 września 1999 r., ze zmianami przyję-
tymi uchwałami Rady Miasta Bolesławiec  
nr XXVIII/274/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. oraz 
nr XXIX/243/08 z dnia 29 października 2008 r.), 
oznaczony dużą literą A, B, C, D, E, F, G, H, I 
lub J,  

  6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar 
(samodzielnie lub łącznie z liniami rozgranicza-
jącymi teren), na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz określonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli naziemnych 
niebędących liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu lub urządzeniami tereno-
wymi komunikacji, 

  7) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 
dotyczące obszaru określonego w § 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-
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 za-
licza się do powierzchni użytkowej budynku 
w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 
m, powierzchnię tę pomija się, 

  9) powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu zajętą przez bu-
dynek w stanie wykończonym, liczoną w ze-
wnętrznym obrysie murów przyziemia, mie-
rzoną 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) uzupełniającym – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe i nie występuje samodzielnie 
na danym terenie, 

12) terenie – należy przez to rozumieć obszar  
o określonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem, 

13) urządzeniach towarzyszących – należy przez 
to rozumieć budynki garażowe, gospodarcze i 
higieniczno-sanitarne oraz inne urządzenia 
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 
obiektów budowlanych lub stanowiące wypo-
sażenie terenu, takie jak sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej, dojścia i dojazdy, pla-
ce manewrowe i postojowe oraz obiekty małej 
architektury, 

14) usługach nieuciążliwych – rozumiane jako 
usługi o lokalnym zasięgu obsługi, niezalicza-
ne do rodzajów przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko (mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
lub mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko, jeżeli obowiązek oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
zostanie stwierdzony przez organ właściwy do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach, zgodnie z przepisami odrębnymi) 
oraz niewymagające stałej obsługi transpor-
towej samochodami o nośności powyżej 3,5 t, 

15) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wartość stanowiącą stosunek łącznej 
powierzchni zabudowy do powierzchni działki 
budowlanej. 
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R o z d z i a ł  2 

Przepisy szczegółowe 

§ 5 
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R o z d z i a ł  3 

Przepisy końcowe 

§ 15 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Bolesławiec. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego oraz podlega publikacji 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Bolesławiec. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Mia-
sta Bolesławiec nr XLII/349/09 z dnia 
26 sierpnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Mia-
sta Bolesławiec nr XLII/349/09 z dnia 
26 sierpnia 2009 r. 

 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
                                                                  o finansach publicznych 
 
dotyczy: 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Widok – Ceramiczna w Bolesławcu 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. 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 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmia-
ny: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759; 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, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; 
z 2009 r. Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, 
poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, 
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619), 
art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 
z 2008 r. Nr 88, poz. 539, Nr 220, poz. 1419 i 1429; z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458), Rada Miasta 
Bolesławiec rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

1. Zgodnie z „Prognozą skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zlokalizowanego w rejonie ulic Widok – Ceramiczna w Bolesławcu” nie występują 
na przedmiotowym obszarze inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy. 

2. Ze względu na brak zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, nie przewiduje się skutków finansowych związanych z uchwaleniem planu 
miejscowego. 

§ 2 

Biorąc pod uwagę wnioski zawarte w § 1, Rada Miasta Bolesławiec uznaje rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, jako 
bezprzedmiotowe. 
 
 
 

  


