
UCHWAŁA NR XXXI/267/18
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
południowo - zachodniej części wsi Trzebień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 8 marca 1990 . o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - 
zachodniej części wsi Trzebień.

2. Granice terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedstawiono na 
załączniku graficznym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej
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granica obrębu

ZAŁĄCZNIK  
DO UCHWAŁY NR XXXI/267/18
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 7 MARCA 2018 r. 

Ggranica obszaru objętego opracowaniem
Legenda

Skala 1:30 000granica Gminy Bolesławiec

Trzebień

Trzebień

Stara Oleszna

Trzebień 
Mały

Trzebień 
Mały

Golnice

Gmina Gromadka
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.), w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla
inwestycji celu publicznego oraz określenia sposobów zagospodarowania i zabudowy, rada gminy
podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren objęty projektem planu miejscowego położony jest w gminie Bolesławiec i obejmuje południowo -
zachodnią część wsi Trzebień. Granice opracowania określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

Ustalenia zawarte w obowiązującym na przedmiotowym terenie miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego wsi Trzebień, zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/112/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia
9 czerwca 2004 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca
2004 r., nr 141, poz. 2385 nie pokrywają się z obowiązującymi normami prawnymi jak i potrzebami
mieszkańców wsi.

Podjęcie prac planistycznych ma na celu zapewnienie realizacji celów polityki przestrzennej wynikającej
z obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bolesławiec oraz uwzględnienie szeroko pojętych potrzeb mieszkańców.

Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego na analizowanym obszarze uzasadnia się
koniecznością zmian ustaleń obowiązującego na tym obszarze planu miejscowego w zakresie wymogów
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podstawowymi zadaniami przedmiotowego planu
są:

- analiza koncepcji urbanistycznej, w tym określenie zasad kształtowania zabudowy (m.in. linie
zabudowy, wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna wysokość zabudowy, zapisy dotyczące miejsc
postojowych, zapisy dotyczące minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych),

- wprowadzenie zmian do obowiązującego planu miejscowego dla terenów będących własnością Gminy
Bolesławiec

- dostosowania zapisów planu do przepisów odrębnych

Postępująca urbanizacja wymusza weryfikację rozmieszczenia terenów zainwestowania w zakresie
dalszej możliwości rozwoju tak miejscowości jak i gminy.

Zakres, znaczenie i rozmieszczenie przestrzenne wprowadzanych zmian przemawiają za sporządzeniem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo - zachodniej części wsi Trzebień,
uwzględniając przy tym powiązania z obszarami sąsiadującymi z przedmiotowym terenem.
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