
UCHWAŁA NR XV/175/20 
RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 293)  

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
przy ulicy Jodłowej we wsi Kruszyn. 

2. Granice terenu objętego projektem planu 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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Załącznik do uchwały Nr XV/175/20

Rady Gminy Bolesławiec

z dnia 24 czerwca 2020 r.
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Uzasadnienie

Obszar opracowania niniejszego projektu planu obejmuje działki oznaczone ewidencyjnie numerami 340,
341/1, 341/2, 342/2, 342/3, 342/5 i 342/6 przy ul. Jodłowej, we wsi Kruszyn.

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn został zatwierdzony
Uchwałą nr III/12/18 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 19 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn, opublikowaną w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 stycznia 2019  r., poz. 15.

Przedmiotowa zmiana polega na korekcie przeznaczenia terenu w zakresie lokalizacji drogi gminnej
(działka nr 342/6) oraz związanej z nią linii zabudowy. Lokalizację ww. drogi ustalono w oparciu o błędną
interpretację rysunku mapy zasadniczej wykraczając poza granice wydzielonej wcześniej na ten cel
nieruchomości. Niniejsza zmiana ma na celu poprawę ww. stanu.

Korekta ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn na
wskazanym obszarze pozwoli na lepsze wykorzystanie i zagospodarowanie działek budowlanych oraz
wyeliminuje wskazane nieścisłości.

Zakres oraz znaczenie wprowadzanych zmian przemawiają za zmianą obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn wyłącznie w wyznaczonm obszarze.

Przed podjęciem niniejszej uchwał Wójt Gminy Bolesławiec wykonał analizę, o której mowa
w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz.U. 2020 poz. 293 ze zm.).
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