
UCHWAŁA NR XXXII/260/14

RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Kruszyn w części dotyczącej

lokalizacji usług publicznych przy ul. Orzechowej

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt. 5  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645, 1318) oraz art. 14 ustawy
z dnia 27 marca 2003  r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238)

 uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego  wsi  Kruszyn  w  części  dotyczącej  lokalizacji  usług  publicznych  przy

ul. Orzechowej.

2. Granice terenu objętego zmianą przedstawiono na załączniku graficznym do 

niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogusław Uziej



UZASADNIENIE 

Obszar  opracowania  niniejszej  uchwały  obejmuje  działki  nr  209/1,  206/1  i  206/2,

w  obrębie  Kruszyn,  dla  których  ustalenia  obowiązującego  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  ograniczają  możliwość  zagospodarowania,  wynikającą  

z powziętych przez Gminę zamierzeń inwestycyjnych, tj. lokalizację usług publicznych.

Działki nr 209/1, 206/1 i 206/2, w obrębie Kruszyn, obejmujące grunty rolnicze klasy IV,

przeznaczone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi

Kruszyn,  zatwierdzonym  Uchwałą  Nr XXXII/250/02  Rady  Gminy  Bolesławiec  z  dnia

9 października 2002 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Nr 2  poz.  58  z  dnia  15  stycznia  2003 r.,  jako  tereny  zabudowy  mieszkaniowej,  o  symbolu

na  rysunku  planu  MN.  Przy  obecnych  zapisach  planu  miejscowego  lokalizacja  usług

publicznych na ww. działkach jest niemożliwa, zatem niezbędna jest zmiana jego zapisów. 

Wprawdzie 18 grudnia 2013 r. Rada Gminy Bolesławiec podjęła Uchwałę nr XXX/229/13

w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego  wsi  Kruszyn,  obejmującego  obszar  w  granicach  administracyjnych  wsi,

to  jednak z uwagi  na szeroki  zakres opracowania  (w tym wnioski  rolne i  leśne,  obwodnica

miasta Bolesławiec) prace nad tym projektem potrwają co najmniej do końca 2015 r. Z uwagi

na  planowane  inwestycje  na  obszarze  niniejszej  zmiany  planu  oraz  możliwość  szybszego

procedowania  planu  na  obszarze  mniejszym,  nieobarczonym  problemami  wielkoskalowymi,

zasadne jest w interesie społecznym podjęcie uchwały wyłącznie dla działek nr 209/1, 206/1

i 206/2.


	RADY GMINY BOLESŁAWIEC

