
 

 

UCHWAŁA NR XXV/200/13 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXIV/193/13 Rady Gminy Bolesławiec                  
z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 
Mierzwin i Krępnica pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec. 

 

 
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) 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) 
 

 uchwala się, co następuje: 

 
 

 § 1. Uchyla się  uchwałę nr XXIV/193/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia                       

5 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mierzwin i Krępnica pod obiekty 

publiczne Gminy Bolesławiec. 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

       Przewodniczący Rady Gminy 
         

Bogusław Uziej 
 



 

 

UZASADNIENIE  
 
 

W wyniku ponownej analizy zasadności podjęcia przedmiotowej uchwały o zmianie 

planu miejscowego stwierdzono konieczność rozszerzenia zakresu opracowania o kolejną wieś. 

Tytuł uchwały mylnie sugerowałby, że obszar opracowania dotyczy wyłącznie wsi 

Krępnica i Mierzwin, podczas gdy opracowanie wymagałoby rozszerzenia obszaru zmian także 

o Nową Wieś, co wykazały wnikliwe analizy programu inwestycyjnego Gminy Bolesławiec. 

Zarówno interes społeczny, jak i zbieżne ustalenia dla obszarów planowanych zmian powodują 

konieczność uchylenia uchwały nr XXIV/193/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia  5 czerwca 

2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Mierzwin i Krępnica pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec i 

podjęcia nowej o treści: uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mierzwin, Krępnica i Nowa Wieś pod obiekty 

publiczne Gminy Bolesławiec 

Dotychczas nie podjęto żadnych czynności związanych z przedmiotową uchwałą. 

 

 


