
Uzasadnienie

do projektu uchwa$ w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowaf i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy Boleslawiec

Studium jest dokumentem planistycznym, bgd4cym podstawq do opracowania

miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego, w kt6rym okreSlona jest polityka

przestrzenna gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania pzestrzennego. Studium nie

jest aktem prawa miejscowego.

Podstaw4 prawn4 sporz4dzenia Studium jest art. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945), rozporz4dzenie

Ministra lnfrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium

uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr ll8, poz.

1233) oraz uchwala Rady Gminy w Boleslawcu Nr V/30/2015 z dnia 24 marca 2015 r. w

sprawie przyst4pienia do sporz4dzenia zmiany Studium uwarunkowari i kierunk6w

zagospodarowania przestrzennego gminy Boleslawiec.

Po ogloszeniu o przystqpieniu do sporz4dzenia studium, do siedziby Urzgdu Gminy

wptyngto 200 wniosk6w. Dotyczyly one ustalenia nowego przeznaczenia 
^a 

poszczeg6lnych

dzialkach, gl6wnie pod zabudowg mieszkaniowq jednorodzinn4, mieszkaniowo-uslugowq i

produkcyjnq (dzialalnoii gospodarcz4).

W zwi4zku z brakiem zgodnoSci zgloszonych wniosk6w z politykq przestrzenn4

gminy, okeSlon4 w studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego

gminy Boleslawiec, uchwalonym uchwalq Nr XXXIV 121612010 Rady Gminy w Boleslawcu z

dnia 29 czerwca 2010 r., wyst4pila koniecznoii sporz4dzenia zmiany calego dokumentu.

Do najwaZniej szych zmian obecnej edycj i studium naleZy zaliczy1:

1. aktualizacjE danych dotyczqcych uwarunkowari Srodowiskowych, kulturowych oraz

in&astrukturalnych,

2. aktualizacjg danych dotycz4cych z162 surowc6w naturalnych, zlokalizowanych na obszmze

grniny oraz obszar6w i teren6w g6miczych,

3. Wznaczenie nowych oriv weryfikacja istnieiqcych teren6w przemaczonych pod zabudowg.

Ponadto, zgodnie z art. l0 ust. I pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym, w studium uwzglgdnia sig uwarunkowania wynikajqce

w szczeg6lnoSci z ,,potrzeb i mozliwolci roz',uoju gminy, uwzglgdniajqcych w szczeg6lnoici:

a. analizy ektnomiczne, Srodowiskowe i spoleczne,

b. prognozy demograficzne, w tym uwzglgdniaiqce, tam gdzie to uza"sadnione, migracie

w ramach miejskich obszardw .funkcjonalnych oirodfui wojew6dzkiego,



c. moZliwoAci Jinansowania przez gminQ wykonania sieci komunikacyjnej i infrastruldury

technicznej, a tal<ie infrastruktury spolecznej, slu2qcych realizacji zadan wlasnych gminy,

d. bilans teren6w przeznaczonych pod zabudowg " .

Na podstawie sporzqdzonego bilansu teren6w przeznaczonych pod zabudowg,

vq1znaczono w studium zasigg rozwoju przestrzennego osadnictwa w obrgbie poszczeg6lnych

miejscowo3ci. Rozw6j zabudowy mieszkaniowej, ustugowej, produkcyjno-uslugowej oraz

rekeacji indywidualnej odbywal sig bgdzie poprzez lokalizacjg zabudowy w obrgbie

obszar6w o w pelni wyksaalconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach

poszczeg6lnych jednostek osadniczych oraz na obszarach przeznaczonych w planach

miejscowych pod zabudowg.

W trakcie procedury planistycznej zapewniono udzial spoleczefistwa w pracach nad

projektem Studium, w tym przy uZyciu Srodk6w komunikacji elektronicznej. Zachowano

takZe jawno6i i przejrrystodd procedur planistycznych. W trakcie procedury sporz4dzania

projektu zorganizowane byly spotkania z mieszkaricami poszczeg6lnych solectw daj 4ce

mo2liwo56 zapoznania sig z za\o2eniami projektu, wnoszenia uwag i zapytafi.

Informacjg o przyst4pieniu do sporzqdzenia zmiany Studium uwarunkowarl i

kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Boleslawiec wraz z prognoz4

oddzialywania na Srodowisko w ramach strategicznej oceny oddzialywania na Srodowisko

ogloszono w L4czniku w dniu 19 lutego 2016 t., poprzez obwieszczenie umieszczone na

tablicy ogloszef Urzgdu Gminy w Boleslawcu oraz w Biuletynie lnformacji Publicznej.

Projekt Studiurn uwarunkowari i kierunk6w zagospodarowania przestrzemego gminy

Boleslawiec wraz z prognoz4 oddzialywania na Srodowisko wyloZono do publicznego wglqdu

w terminie od 12 listopada 2018 r. do 03 grudnia 2018 r. Informacja o wyloZeniu projektu

studium do publicznego wgl4du zostala przekazana poprzez og)oszenie w L4czniku w dniu 02

listopada 2018 r., obwieszczenie umieszczone na tablicy ogloszeri Urzgdu Gminy w

Boleslawcu oraz BIP-ie. W okresie wylozenia, w dniu 19 listopada 2018 r. zostala

zorgarizowana dyskusja publiczna nad przyjgtymi w projekcie studium rozwi4zaniami.

Ponadto w okresie wyloZenia zorganizowane byly dwa dyZury projektanta umoZliwiajqce

uzyskanie informacji o rozwi4zaniach zawarlych w projekcie. Projekt studium dostgpny byl

do wgl4du w siedzibie urzgdu oraz udostgpniony na stronie intemetowej Urzgdu Gminy w

Boleslawcu. Przez caly okes wylozenia oraz w terminie po wylo2eniu tj. do 24 grudnia

2018 r. zainteresowani mieli mozliwoSi wnoszenia uwag, w tym r6wniez w postaci

elektronicznej. W ustalonym terminie do W6jta Gminy Boleslawiec wplynglo 41 uwag. Po

rozpatrzeniu uwag projekt studium wraz z prognozl oddzialywania na Srodowisko zostal



skorygowany w oparciu o uwzglgdnione uwagi. Zgodnie z ut ll pkt. 12 ustawy z dnia

27 marca 2fi)3 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym W6jt przedstawil radzie

gmtny do uchwalenia projekt studium wraz z list4 nieuwzglgdnionych uwag, o kt6rych mowa

wpkt 11.

W zwiSzku z W@szym podjgcie uchwaly w sprawie uchwalenia studium jest

uzasadnione.

Sporzqdzil:


