
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXVIII/269/2013 

RADY GMINY BOLESŁAW 

z dnia 28 listopada 2013 roku 

w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 ze zm.), art. 46 ust. 1  

i art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 

ze zm.), w związku z Uchwałą nr XXIII/211/2013 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

gminy Bolesław (ze zmianą), po stwierdzeniu, że zmiany planów nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław, zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/160/2012 

Rady Gminy Bolesław z dnia 19 września 2012 r. Rada Gminy Bolesław uchwala:  

§ 1. Częściową zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław, 

w obszarach jednostek podziału strukturalnego obejmujących całość gminy, oznaczonych numerami: 1 - 7, 

przyjętych Uchwałą nr XXV/226/2005 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 stycznia 2005 r. ogłoszoną 
w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 291, poz. 2111, z dnia 25.05.2005 r.  

§ 2. Zakres projektowanej zmiany planów obejmuje: 

1. Tekst planów w częściach dotyczących:  

- Dopuszczalnej wysokości budynków usługowych i formy dachów oraz przebudowy i rozbudowy 

istniejących budynków pozostałych;  

- Rodzajów nośników energii cieplnej;  

- Standardów przebudowy stacji transformatorowych;  

- Zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;  

- Spójności zapisu ustaleń terenowych z częścią ogólną i strefową oraz stanem przepisów nadrzędnych.  

2. Rysunek planu dla terenów położonych w jednostkach: 1 – Bolesław i Hutki, dla rozgraniczenia terenu 

oznaczonego symbolem „1.P.6” 2 – Laski i Ujków Nowy – Kolonia, dla rozgraniczenia terenu „2.RM.33”  

3. Tekst i rysunek planu w obszarze jednostki strukturalnej gminy „ 2. Laski i Ujków Nowy - Kolonia”, 

w zakresie zmiany przeznaczenia terenu w obrębie działki nr 519/2  

§ 3. Integralnymi częściami uchwały są załączniki: 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 grudnia 2013 r.

Poz. 7612



1. Część graficzna, stanowiąca Załącznik Nr 1 do uchwały.  

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu – Załącznik Nr 2.  

3. Rozstrzygnięcie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych – Załącznik nr 3.  

§ 4. W tekście planu stanowiącym treść uchwały Nr XXV/226/2005 Rady Gminy Bolesław z dnia 

27 stycznia 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Nakazuje się zachowanie bądź przywrócenie naturalnej obudowy brzegowej zbiorników i cieków 

wodnych oraz ogólnego dostępu do wód publicznych, z wykluczeniem zabudowy i ogrodzeń przyległego 

terenu w pasie ochronnym szerokości minimum 5,0 m. (Konieczność zapewnienia dostępu do wody 

przez właścicieli nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych zgodnie 

z art. 28 Prawo wodne - Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019, z późniejszymi zmianami; oraz warunki 

grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych, zgodnie z art. 27 ustawy 

Prawo wodne – Dz.U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019, z późniejszymi zmianami).”. 

2. W § 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

„8. Warunki kształtowania architektury nie dotyczą istniejących już obiektów. Przy ich przebudowie, 

rozbudowie i adaptacji dopuszcza się odstępstwa od podanych zasad w zakresie uzasadnionym, 

racjonalnym pod względem techniczno ekonomicznym wykorzystaniem istniejącej substancji 

budowlanej; w tym, wykorzystania na cele użytkowe poddasza budynku, stanowiącego dodatkową jego 

kondygnację. Zastrzega się warunek uwzględnienia ustaleń planu w zakresie kolorystyki pokryć 
dachowych i elewacji zewnętrznych oraz detali architektonicznych stosownie do zakresu prowadzonych 

robót budowlanych.”. 

3. W § 12 ust. 11 otrzymuje brzmienie:  

„11. Dopuszczalny podział terenu dla odrębnych użytkowników warunkowany jest:  

1) Bezpośrednim lub prawnie uregulowanym połączeniem każdej działki z publiczną drogą (ulicą), przy 

zachowaniu odpowiedniej szerokości drogi wewnętrznej z możliwością budowy powiązań 
sieciowych technicznego uzbrojenia;  

2) Wykazaniem możliwości urządzenia indywidualnego zjazdu z drogi publicznej (ulicy) dla działek 

położonych w obrębie istniejących lub planowanych skrzyżowań drogowych i ulicznych, zgodnego 

z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie;  

3) Minimalną powierzchnią działki = 600 m
2
;  

4) Minimalną szerokością działki = 18,0 mb oraz kształtem umożliwiającym jej zagospodarowanie 

odpowiadające warunkom planu miejscowego;  

5) Możliwością technicznego uzbrojenia przedmiotowego terenu w zakresie niezbędnym dla 

planowanego użytkowania.”. 

4. W § 13 ust. 8 pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) Warunki kształtowania architektury nie dotyczą istniejących już obiektów. Przy ich przebudowie, 

rozbudowie i adaptacji dopuszcza się odstępstwa od podanych zasad w zakresie uzasadnionym, 

racjonalnym pod względem techniczno ekonomicznym wykorzystaniem istniejącej substancji 

budowlanej; w tym, wykorzystania na cele użytkowe poddasza budynku, stanowiącego dodatkową jego 

kondygnację. Zastrzega się warunek uwzględnienia ustaleń planu w zakresie kolorystyki pokryć 
dachowych i elewacji zewnętrznych oraz detali architektonicznych stosownie do zakresu prowadzonych 

robót budowlanych.”. 

5. W § 13 ust. 10 pkt 1, 2, 5, otrzymują brzmienie:  
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„1) Bezpośrednim lub prawnie uregulowanym połączeniem każdej działki z publiczną drogą (ulicą), przy 

zachowaniu odpowiedniej szerokości drogi wewnętrznej z możliwością budowy powiązań sieciowych 

technicznego uzbrojenia;  

2) Wykazaniem możliwości urządzenia indywidualnego zjazdu z drogi publicznej (ulicy) dla działek 

położonych w obrębie istniejących lub planowanych skrzyżowań drogowych i ulicznych, zgodnego 

z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

5) Możliwością technicznego uzbrojenia przedmiotowego terenu w zakresie niezbędnym dla 

planowanego użytkowania.”. 

6. W § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie:  

„7. Warunki kształtowania architektury nie dotyczą istniejących już obiektów. Przy ich przebudowie, 

rozbudowie i adaptacji dopuszcza się odstępstwa od podanych zasad w zakresie uzasadnionym, 

racjonalnym pod względem techniczno ekonomicznym wykorzystaniem istniejącej substancji 

budowlanej; w tym, wykorzystania na cele użytkowe poddasza budynku, stanowiącego dodatkową jego 

kondygnację. Zastrzega się warunek uwzględnienia ustaleń planu w zakresie kolorystyki pokryć 
dachowych i elewacji zewnętrznych oraz detali architektonicznych stosownie do zakresu prowadzonych 

robót budowlanych.”. 

7. W § 14 ust. 8 pkt 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:  

„1) Bezpośrednim lub prawnie uregulowanym połączeniem każdej działki z publiczną drogą (ulicą), przy 

zachowaniu odpowiedniej szerokości drogi wewnętrznej z możliwością powiązań sieciowych;  

2) Wykazaniem możliwości urządzenia indywidualnego zjazdu z drogi publicznej (ulicy) dla działek 

położonych w obrębie istniejących lub planowanych skrzyżowań drogowych i ulicznych, zgodnego 

z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.  

3) Możliwością technicznego uzbrojenia przedmiotowego terenu w zakresie niezbędnym dla 

planowanego użytkowania.”. 

8. W § 15 ust. 4, dodaje się zdanie:  

„Nie dotyczy obiektów zabytkowych.”. 

9. W § 15 ust. 5, pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:  

„5. Kształtowanie architektury obiektów kubaturowych, za wyjątkiem obiektów zabytkowych, powinno 

uwzględniać:”. 

10. W § 15 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) Nieprzekraczalne gabaryty budynków do dwóch kondygnacji nadziemnych. Do liczby tej nie wlicza 

się kondygnacji przyziemia, powstałej w wyniku sytuowania budynku na znacznych spadkach terenu, 

jeżeli od najwyżej położonej części otaczającego gruntu poziom podłogi parteru nie przekracza 0,5 m. 

Dla budynków usługowych administracji, służby zdrowia i opieki społecznej, przyjmuje się gabaryty do 

trzech pełnych kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem dodatkowej kondygnacji w poddaszu; przy 

wysokości ścian do 11,5 m (licząc od średniej poziomu terenu do gzymsu lub okapu) i horyzontalnej 

kompozycji bryły budynków, z wykluczeniem konstrukcji o wielkoprzestrzennym charakterze 

przemysłowym. Dla tej grupy budynków usługowych położonych w strefach ochrony konserwatorskiej, 

ogranicza się gabaryty do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem dodatkowej kondygnacji 

w poddaszu i wysokości ścian do 7,0 m.”. 

11. W § 15 ust. 6 pkt 2 i 4, otrzymują brzmienie:  

„2) Wykazaniem możliwości urządzenia indywidualnego zjazdu z drogi publicznej (ulicy) dla działek 

położonych w obrębie istniejących lub planowanych skrzyżowań drogowych i ulicznych, zgodnego 

z przepisami warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.”. 

„4) Możliwością technicznego uzbrojenia przedmiotowego terenu w zakresie niezbędnym dla 

planowanego użytkowania.”. 

12. W § 17 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  
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„6. Ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub grupowych źródeł energii cieplnej ze 

stosowaniem paliw odpowiadających wymogom przepisów odrębnych.”. 

13. W § 17 ust. 7 pkt 4 tiret 1, otrzymuje brzmienie:  

„- Modernizację wymagających odbudowy stacji, ze zamianą słupowych na wnętrzowe w obrębie 

centralnej strefy Bolesławia, oraz na pozostałych terenach usługowych i strefach ochrony 

konserwatorskiej. Dopuszcza się lokalizację nowych stacji odpowiednio do bieżących potrzeb, przy 

preferowaniu terenów publicznych.”. 

14. W § 19 po pkt 6, dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu:  

„7. Położone w obrębie terenów i obszarów górniczych kopalnictwa rud cynku i ołowiu, 

udokumentowane złoża piasków podsadzkowych – Pustynia Błędowska - Blok IV i Pustynia Błędowska 

- Obszar pozostały oraz piasków formierskich – Bolesław Starczynów, podlegają ochronie na podstawie 

przepisów odrębnych Prawa ochrony środowiska i Prawa geologicznego i górniczego.”. 

15. § 20 otrzymuje brzmienie:  

„W granicach Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, utworzonych 

Zarządzeniem nr 24/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 2009-01-30 – na obszarze Otuliny Parku 

Krajobrazowego Orlich Gniazd, obejmującej część gminy Bolesław, obowiązują przepisy odrębne 

(aktualnie zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ze zmianami).”. 

16. W § 24 części 2, pozycji 1.UK.1, w ostatnim zdaniu po § 15 skreśla się „ust. 3 i 4”  

17. W § 24 części 2, pozycji 1.UK.2, w ostatnim zdaniu po § 15 skreśla się „ust. 3”  

18. W § 24 części 2, pozycji 1.UK.3, dodaje się zdanie:  

„Obowiązują ustalenia części 1. oraz ustalenia ogólne i strefowe §§ 9, 15 i 17”. 

19. W § 24 części 2, pozycji 1.UK.4, po § 15 skreśla się „ust. 3 i 4”  

20. W § 24 części 2, pozycji 1.UK.5, po § 15 skreśla się „ust. 3 i 4”  

21. W § 24 części 2, pozycji 1.UO.1, tiret 2, po § 15 skreśla się „ust. 3”  

22. W § 24 części 2, pozycji 1.UZ.1, po § 15 skreśla się „ust. 3 i 4”  

23. W § 24 części 2, pozycji 1.UZ.2, po § 15 skreśla się „ust. 3”  

24. W § 24 części 2, pozycji 1.US.1, w ostatnim zdaniu po § 15 skreśla się „ust. 3 i 4”  

25. W § 24 części 2, pozycji 1.UI, w ostatnim zdaniu po § 15 skreśla się „ust. 3”  

26. W § 24 części 2, pozycji 1.UH/ZP, w drugim zdaniu po § 15 skreśla się „ust. 3”  

27. W § 24 części 2, pozycji 1.UH.1, w drugim zdaniu po § 15 skreśla się „ust. 3 i 4”  

28. W § 24 części 2, pozycjach 1.MN.6, 1.MN.7; 1.MN.9 – 12 dodaje się „§ 12”  

29. W § 24 części 2, pozycji 1.MN.13 - 14, na końcu zdania dodaje się „i § 19”  

30. W § 24 części 2, pozycji 1.MN 16 – 17, dodaje się „§ 10”  

31. W § 24 części 2, pozycji 1.MN.18 - 24, drugie zdanie otrzymuje brzmienie „Obowiązują ustalenia ust. 1 

oraz ustalenia ogólne i strefowe §§ 10, 11, 12, 16 ust. 4-10, § 17 i § 18”  

32. W § 24 części 2, pozycji 1.RM.1 – 8a, w drugim zdaniu skreśla się „i § 20”  

33. W § 24 części 2, pozycji 1.RM.9 - 10, skreśla się „i § 20”  

34. W § 24 części 2, pozycjach od 1.KS.1 do 1.KS.6, skreśla się „§ 13”  

35. W § 24 części 2, pozycji 1.PG.1, skreśla się „§ 13”  

36. W § 24 części 2, pozycji 1.P.1, dodaje się „§ 15”  

37. W § 24 części 2, pozycjach 1.RU.1 i 1.RU. 2, dodaje się „§ 14”  
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38. W § 24 części 2, pozycji 7.P.1, zdanie „Obowiązują ograniczenia jak dla terenu 7.UK.1.1.” zamienia się 
na: „Obowiązują ograniczenia jak dla terenu 7.UK.1 pkt 1 i 2.”  

39. W § 24 części 2 pozycja 1.ZN otrzymuje brzmienie:  

„1. ZN - Teren zieleni objęty ochroną przyrody. Specjalny obszar ochrony siedlisk natura 2000, pod 

nazwą Pleszczotka o kodzie PLH 120092, podlegający ochronie na podstawie przepisów odrębnych – 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.”. 

40. W § 24 części 2, po pozycji 1.WS.4 dodaje się pozycję:  

„1. KK.1-3 – Tereny bocznic kolejowych objęte przepisami odrębnymi”. 

41. W § 25, po pozycji 2.ZP.2, dodaje się pozycję 2.ZP.3, w następującym brzmieniu:  

„2. ZP.3 - Teren zieleni urządzonej. Planowany park rekreacji osiedlowej. Zieleń wielopiętrowa, 

w części zimotrwała, komponowana z elementami małej architektury ogrodowej. W zagospodarowaniu 

terenu obowiązuje zakaz zabudowy kubaturowej i budowy dróg (ścieżek) asfaltowych oraz ograniczenie 

do 30% powierzchni przeznaczonej dla wyposażonych placów zabaw dla dzieci. Dopuszcza się 
uzbrojenie terenu w oświetleniową sieć elektryczną oraz wodociągową. Obiekt wyposażony zostanie 

w toalety biologiczne oraz pojemnik odpadów stałych. Znajdujący się w granicach parku odcinek rowu 

melioracyjnego zostanie przełożony lub zagospodarowany zgodnie z przepisami odrębnymi Prawa 

wodnego. Obowiązują ustalenia ogólne i strefowe §§ 9, 11, 20.”. 

42. W § 25, w pozycji 2.RM 19-34, w ostatnim zdaniu dodaje się „§ 10”  

43. W § 27, w pozycjach: 4.UO; 4.UK; 4.UI; 4.P2; 4.MN.1-4; 4.MN.5,6; 4.RM.1-4; 4.RM.5-9, w zdaniu – 

Obowiązują ustalenia ogólne i strefowe, zastępuje się słowa  

„§ 16. § 16 ust. 8-10 słowami § 16 ust. 4-10”. 

44. W § 30, w pozycji 7.RM 11-13, po 7.UK.1, dodaje się: „pkt 1 i 2”  

45. W § 30, w pozycji 7.RM 28, po 7.UK.1, dodaje się: „pkt 1 i 2”  

46. W § 30, w pozycji 7.RM 29, po 7.UK.1, dodaje się: „pkt 1 i 2”  

§ 5. Do rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/226/2005 Rady Gminy Bolesław 

z dnia 27 stycznia 2005 r. dołącza się rysunek zmiany planu w obszarach jednostek strukturalnych „1. Bolesław 

i Hutki” oraz „2. Laski i Ujków Nowy – Kolonia”, jako integralną jego część, stanowiący załącznik Nr 1 do 

niniejszej Uchwały.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesław.  

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronach 

internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Bolesław.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego  

  

 Przewodniczący Rady 

Mirosław Wójcik 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XXVIII/269/2013 

Rady Gminy Bolesław 

z dnia 28 listopada 2013 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:10000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

* 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXVIII/269/2013  

Rady Gminy Bolesław  

z dnia 28 listopada 2013 r. 

w sprawie częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesław, 

w obszarach jednostek podziału strukturalnego obejmujących całość gminy, oznaczonych numerami: 1 - 7, 

przyjętych Uchwałą Nr XXV/226/2005 Rady Gminy Bolesław z dnia 27 stycznia 2005 r. ogłoszoną 
w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 291, poz. 2111, z dnia 25.05.2005 r.  

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planów, 

 wniesionych w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 4 września do 2 października 

2013 r. oraz dodatkowym okresie min. 14 dni po wyłożeniu, wyznaczonym na dzień 22 października 2013 r. 

zgodnie z przepisami art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z zm.).  

 Wójt Gminy, zgodnie z art. 17, pkt 14 powołanej wyżej ustawy, mający wraz z projektem zmiany planów 

przedstawić listę nieuwzględnionych uwag, podał informację o braku jakichkolwiek uwag do wyłożonego 

projektu zmiany planów - wykazanym w dokumentacji prac planistycznych.  

 W tym stanie rzeczy obowiązek rozstrzygnięcia Rady o sposobie rozpatrzenia uwag, wynikający 

z art. 20 ust. 1 ustawy, stał się bezprzedmiotowy.  

  

 Przewodniczący Rady 

Mirosław Wójcik 

 
Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XXVIII/269/2013  

Rady Gminy Bolesław  

z dnia 28 listopada 2013 r.  

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

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, przyjmując zasady finansowania wymienionych inwestycji zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych.  

Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych, będą 
pochodzić z budżetu Gminy oraz zewnętrznych środków pomocowych. Starania o pozyskiwanie środków 

pomocowych będą prowadzone przez Gminę samodzielnie. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, 

działającymi i inwestującymi na terenie Gminy Bolesław tak, aby optymalizować wydatki publiczne, na 

przykład poprzez realizację infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy dróg, bądź innych 

inwestycji realizowanych na tym terenie.  

Jako główne zasady rozbudowy infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy Bolesław, 

przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkością 
poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury.  

  

 Przewodniczący Rady 

Mirosław Wójcik 
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