
 

UCHWAŁA NR XXVI/202/13 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia  14 sierpnia 2013 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn - Łaziska oraz 

terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn - Łaziska oraz terenów 

pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec. 

 2. Granice terenu objętego zmianą przedstawiono na załącznikach graficznych: 

1) nr 1 – obręb Kruszyn, 

2) nr 2 – obręb Łaziska, 

3) nr 3 – obręb Kraszowice, 

4) nr 4 – obręb Kraśnik Dolny, 

5) nr 5 – obręb Nowa, 

6) nr 6 – obręb Ocice, 

7) nr 7 – obręb Stara Oleszna, 

8) nr 8 – obręb Stare Jaroszowice, 

9) nr 9 – obręb Trzebień, 

10) nr 10 – obręb Trzebień Mały, 

11) nr 11 – obręb Brzeźnik. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

Bogusław Uziej 



 

 

 

UZASADNIENIE  
 

 

 

 Przyjęty Uchwałą nr XXI/162/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 lutego 2013 r. 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego trasy rowerowej Kruszyn – Łaziska oraz 

terenów pod obiekty publiczne Gminy Bolesławiec w § 8 ust. 6 pkt 7, tj. w ustaleniach 

dotyczących maksymalnego wskaźnika zabudowy działki, oraz w w § 8 ust. 6 pkt 8,                              

tj. w ustaleniach dotyczących minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, 

zdaniem organu nadzoru Wojewody Dolnośląskiego wykraczał poza przewidziane wskaźniki                

w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec 

zatwierdzonego Uchwałą nr XXI/161/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 lutego 2013 r. 

Pomimo wyjaśnień tut. urzędu, przesłanych pismem nr Or. 711.5.2013 z dnia 24 kwietnia               

2013  r. argumentujących metodologię przyjętych wskaźników Wojewoda Dolnośląski poddał ją                   

w wątpliwość, a tym samym zakwestionował zgodność ww. dokumentu z obowiązującym 

studium, co w świetle art. 28. ust. 1 prowadzi do naruszenia trybu sporządzania planu. 

 Z uwagi na harmonogram prac inwestycyjnych Gminy Bolesławiec oraz w celu 

uniknięcia przedłużania procedur administracyjnych wywołanych wątpliwościami w interpretacji 

zapisów ww. planu zasadnym jest wznowienie procedury zmiany miejscowego planu. 

 

 

 

 
 


