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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/ 
/384/10 Rady Miejskiej w Środzie 
Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Środzie Śląskiej w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pęczków 

W trakcie wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pćczków 
w dniach od 19 stycznia do 15 lutego 2010 r., uwagi nie wpłynćły. 

 
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLV/ 
/384/10 Rady Miejskiej w Środzie 
Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pćczków, po 
stronie gminy mogą wystąpić zobowiązania związane z realizacją nastćpujących inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadaĉ własnych gminy i są wynikiem uchwalenia planu: 
− rozbudową sieci infrastruktury technicznej, 
− rozbudową i modernizacja istniejących dróg. 

Inwestycjć, których mowa wyżej mogą być finansowa ze ċrodków budżetowych. Przyjmuje sić, że 
gmina w miarć możliwoċci bćdzie ubiegać sić o pozyskanie ċrodków pozabudżetowych na realizacjć 
ww. inwestycji . W wypadku pozyskania funduszy z tych źródeł, zasady finansowania ww. zadaĉ zmienią 
sić odpowiednio do uzyskanych funduszy. 
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UCHWAŁA NR 405/V/2010 
 RADA GMINY W KŁODZKU 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

uchwalająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla wsi: Jaszkowa 
Górna, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, Boguszyn, Jaszkówka i Ścinawica 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 w związku z art. 18 ust. 2  
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1  
i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr 313/V/2009 Rady Gminy 
w Kłodzku z dnia 25 wrzeċnia 2009 roku o przystą-
pieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko 
dla wsi: Jaszkowa Górna, Żelazno, Ołdrzychowice 
Kłodzkie, Stary Wielisław i Boguszyn oraz w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kłodzko dla wsi Jaszkówka i Ċcinawica oraz 
w związku z uchwałą nr 375/V/2010 Rady Gminy 
w Kłodzku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 313/V/2009 Rady Gminy 
w Kłodzku z dnia 25 wrzeċnia 2009 roku Rada 
Gminy w Kłodzku po stwierdzeniu zgodnoċci planu 

miejscowego ze Studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kłodzko uchwalonego uchwałą nr 386/V/2010  
z 30 kwietnia 2010 r. uchwala, co nastćpuje: 

CZĘŚĆ I 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. 1.  Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kłodzko dla wsi: 
Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, 
Boguszyn, Jaszkówka i Ċcinawica. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego okreċlony w ust. 1 niniejszego paragra-
fu, zwany w dalszej czćċci uchwały planem miej-
scowym, obejmuje w swych granicach czćċci wsi: 
Jaszkowa Górna działka nr 661/2 załącznik nr 1, 
Żelazno działki nr 817/3, 817/4, 817/5 załącznik  
nr 2,Ołdrzychowice Kłodzkie działka nr 581 załącz-
nik nr 3, Stary Wielisław cz. działki nr 1108 załącz-
nik nr 4, Stary Wielisław działka nr 927 załącznik  
nr 5, Boguszyn działka 73/2 i cz. dz. 37/1 załącznik 
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nr 6, Boguszyn działki nr 105 i 106/2 załącznik nr 7, 
Jaszkówka działki nr 17/4, 17/5, 17/6 i 16/8 załącznik 
nr 8, Ċcinawica czćċci działek nr 92/1, 92/3, 92/4. 

§ 2. 1.  Integralnymi czćċciami planu są: 
1)  tekst planu miejscowego – który stanowi treċć 

niniejszej uchwały; 
2)  rysunek planu miejscowego, sporządzony na 

kopii mapy zasadniczej w skali 1 : 1000 lub 
1 : 2000, który stanowią załączniki graficzne  
nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 do ni-
niejszej uchwały; 

3)  stwierdzenie zgodnoċci miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego z ustalenia-
mi studium uwarunkowaĉ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kłodzko 
stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

4)  rozstrzygnićcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglądu projektu planu miejscowego stanowią-
cy załącznik nr 3 i rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadaĉ własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 4 do ni-
niejszej uchwały. 

2.  Załączniki o których mowa w ust. 1 pkt. 3  
i 4 nie stanowią ustaleĉ planu. 

§ 3. 1.  Plan miejscowy okreċlony w § 1 niniej-
szej uchwały jest obowiązującym aktem prawa 
miejscowego, który dla terenów zawartych w jego 
granicach ustala przeznaczenie terenów oraz zasa-
dy jego zabudowy i zagospodarowania. 

2.  Celem planu miejscowego jest okreċlenie 
przewidzianych zasad w zakresie: 
1)  kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzen- 

nej terenów zawartych w jego granicach; 
2)  zrównoważonego, z zachowaniem ładu prze-

strzennego rozwoju budownictwa mieszkanio-
wego jednorodzinnego, usługowego oraz prze-
mysłu; 

3)  ustalenie zasad podziału na działki budowlane; 
4)  rozbudowa sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-

nicznej; 
5)  ochrony ċrodowiska, zdrowia ludzi, walorów 

krajobrazowych i wartoċci przyrodniczych tere-
nu. 

§ 4. 1. Nastćpujące okreċlenia stosowane 
w uchwale oznaczają: 

1)  plan miejscowy – przepisy niniejszej uchwały 
wraz z załącznikami; 

2)  uchwała – tekst niniejszej uchwały; 
3)  rysunek planu miejscowego – należy przez to 

rozumieć rysunek planu na mapie zasadniczej 
w skali 1 : 1000 i 1 : 2000, który stanową za-
łączniki nr: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9 do niniejszej uchwały; 

4)  teren – czćċć obszaru objćtego planem wy-
znaczona na rysunkach planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczona symbolem; 

5)  przeznaczenie podstawowe – rodzaj przezna-
czenia terenu, które powinno przeważać na 
danym terenie, wyznaczonym na rysunku pla-
nu ċciċle okreċlonymi lub orientacyjnymi li-

niami rozgraniczającymi oraz oznaczone sto-
sownym symbolem literowym; 

6)  przeznaczenie alternatywne – rodzaj przezna-
czenia terenu, inne niż podstawowe, które 
może być dopuszczone na danym terenie i jest 
oznaczone stosownym symbolem literowym 
podanym po podstawowym; oddzielonym od 
symbolu przeznaczenia podstawowego kreska 
ukoċną; 

7)  przeznaczenie uzupełniające – rodzaj przezna-
czenia terenu inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca funkcjć podstawową, 
okreċlone w tekċcie uchwały; 

8)  linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca te-
reny o różnym sposobie użytkowania, którym 
przypisane są różne ustalenia planu; 

9)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia okre-
ċlająca granice terenu, na którym dopuszcza 
sić lokalizacjć budynku; 

10)  obowiązująca linia zabudowy – linia okreċlają-
ca lokalizacjć ċciany frontowej budynku; 

11)  powierzchnia zabudowy – obszar zajćty przez 
budynek lub budynki, ograniczony zewnćtrz-
nym obrysem ċcian zewnćtrznych w rzucie 
o najwićkszej powierzchni, liczonej w ze-
wnćtrznym obrysie ċcian zewnćtrznych; 

12)  powierzchnia biologicznie czynna – grunt ro-
dzimy pokryty roċlinnoċcią w granicach wy-
znaczonego terenu o okreċlonym przeznacze-
niu; 

13)  przestrzeĉ publiczna – tereny w obrćbie linii 
rozgraniczających dróg dojazdowych, lokal-
nych, parkingów samochodowych, usług 
sportu i rekreacji, zieleni; 

14)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 
budynek mieszkalny jednorodzinny lub ich ze-
spół, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb 
mieszkających w nich rodzin budynkami go-
spodarczymi i garażowymi; 

15)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
z usługami turystyki lub usługami nieuciążli-
wymi – jeden budynek mieszkalny lub ich ze-
spół, w którym każdy zawiera dwa lub wićcej 
mieszkaĉ z przeznaczeniem powierzchni pod 
usługi turystyki – pokoje goċcinne lub usługi 
nieuciążliwe, których celem jest zaspokojenie 
potrzeb ludnoċci; 

16)  odległoċci i strefy ograniczeĉ zabudowy – 
ograniczenia wywołane obecnoċcią lub dzia-
łaniem istniejącego lub projektowanego prze-
znaczenia terenu, urządzeĉ i sieci technicz-
nych, dróg i ulic wymagających zachowania 
odległoċci od innych funkcji lub urządzeĉ, sto-
sownie do wymaganych standardów tech-
nicznych; 

17)  wskaźnik intensywnoċci zabudowy - wartoċć 
liczbowa bćdąca stosunkiem powierzchni cał-
kowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych 
obiektów budowlanych usytuowanych na da-
nym terenie do powierzchni tego terenu; 

18)  wysokoċć zabudowy – liczba kondygnacji 
nadziemnych obiektu budowlanego; 

19)  urządzenia towarzyszące obiektom budowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwoċć użytkowania obiektu zgodnie z je-
go przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
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instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place po-
stojowe, place zabaw, place pod pojemniki na 
odpadki stałe; 

20)  obiekt małej architektury – ławki, kosze na 
ċmieci, latarnie, rzeźby oraz inne o podobnym 
charakterze; 

21)  lokal użytkowy – pomieszczenie lub zespół 
pomieszczeĉ, wydzielony stałymi przegrodami 
budowlanymi, niebćdące mieszkaniem, po-
mieszczeniem technicznym lub gospodar-
czym; przeznaczonym na cele usług komer-
cyjnych; 

22)  usługi komercyjne – działalnoċć podmiotów 
gospodarczych na wydzielonym terenie lub 
lokalach użytkowych, ċwiadcząca usługi 
z zakresu: handlu, gastronomii, finansów 
i bankowoċci, nieuciążliwego rzemiosła usłu-
gowego, prywatnych placówek ochrony 
zdrowia itp. prowadzona w sposób niezakłóca-
jący spokojnego sąsiedztwa i bez znaczących 
oddziaływaĉ na ċrodowisko i zdrowie ludzi; 

23)  przepisy odrćbne – należy przez to rozumieć 
aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z ak-
tami wykonawczymi, normy branżowe oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenami, wy-
nikające z prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

24)  w przepisach niniejszej uchwały terminy takie 
jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, 
stosowane są w znaczeniu jakie nadaje im 
ustawa Prawo Budowlane. 

§ 5. 1.  Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są jego obowiązującymi ustalenia-
mi: 
1)  granice obszaru objćtego planem miejscowym; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie 

użytkowania ċciċle okreċlone; 
3)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4)  strefa ograniczonego użytkowania uciążliwoċci 

linii elektroenergetycznej SN 
5)  symbole identyfikujące tereny; 

2. Oznaczenia informacyjne nie bćdące usta-
leniami planu miejscowego 
1)  linie okreċlające zasady podziału na działki; 
2)  orientacyjne usytuowanie zabudowy; 
3)  orientacyjne miejsca wjazdów i wejċć na działki; 
4)  strefa zagrożenia powodziowego; 

§ 6. 1. Ustala sić nastćpujące rodzaje przezna-
czenia terenu: 
1)  MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 
2)  UT − tereny usług turystyki; 
3)  U − tereny usług; 
4)  P − tereny przemysłu; 
5)  S − tereny składów 
6)  RO − tereny ogrodów; 
7)  ZP − tereny zieleni parkowej; 
8)  KS − tereny parkingów; 
9)  KDW − tereny dróg wewnćtrznych 

2. Na każdym z terenów zakazuje sić przezna-
czenia innego niż to, które jest dla niego ustalone 
w planie. 

3. Tereny o różnym sposobie użytkowania 
wydzielają na rysunku planu miejscowego ċciċle 
okreċlone linie rozgraniczające. 

4. Linie okreċlające zasady podziału na działki 
mogą być korygowane w stosunku do ich przebie-
gu na rysunku planu miejscowego. 

5. Projektowana zabudowa realizowana 
w obrćbie poszczególnych terenów wydzielonych 
w miejscowym planie nie może w żadnym przy-
padku oddziaływać negatywnie na ċrodowisko. 

6. Tereny przewidziane do nowego przezna-
czenia, do czasu jego realizacji mogą być użytko-
wane w sposób dotychczasowy, pod warunkiem  
i  uzbrojenia terenu w zakresie wynikającym z usta-
leĉ miejscowego planu. 

§ 7. 1. Na terenach, dla których dopuszcza sić 
zabudowć obiektami budowlanymi, dopuszcza sić 
sytuowanie urządzeĉ towarzyszących obiektom 
budowlanym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi 
ustaleniami planu. 

CZĘŚĆ II 

USTALENIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE 
W GRANICACH PLANU MIEJSCOWEGO 

§ 8. 1.  W granicach planu miejscowego naka-
zuje sić respektować wymogi ochrony ładu prze-
strzennego i zasad jego kształtowania, zgodnie 
z warunkami i ustaleniami planu miejscowego. 

2.  Nakazuje sić, by ochrona ładu przestrzen-
nego i jego prawidłowe kształtowanie było reali-
zowane poprzez: 
1)  zachowanie ustalonego planem miejscowym 

rodzaju przeznaczenia terenów, zawartych w 
okreċlonych dla nich liniach rozgraniczających; 

2)  przestrzeganie okreċlonych planem miejsco-
wym linii zabudowy, standardów przestrzen-
nych, parametrów i cech zabudowy, w tym skali 
i formy projektowanej zabudowy; 

3)  projektowane budynki nakazuje sić sytuować 
zgodnie z ustalonymi w planie miejscowym 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy; 

4)  nakazuje sić dostosowanie budynków usługo-
wych do potrzeb osób niepełnosprawnych 
okreċlonych w przepisach odrćbnych; 

5)  dopuszcza sić umieszczanie szyldów oraz zna-
ków firm działających w lokalach użytkowych 
budynków mieszkalnych wyłącznie na ċcianach 
kondygnacji parteru, na noċnikach nieprzekra-
czających powierzchni 2,0 m² o kształcie nieza-
słaniającym okien mieszkaĉ; 

6)  szyldy oraz znaki firm umieszczone na elewa-
cjach budynków winny tworzyć uporządkowany 
i zwarty układ kompozycyjny w pionie i pozio-
mie oraz cechować sić rozwiązaniami kolory-
stycznymi o stonowanych barwach; 

7)  ochronć i właċciwą pielćgnacjć istniejącej zie-
leni oraz prawidłową kompozycje projektowa-
nej zieleni; 

8)  pełne respektowanie ustalonych w planie miej-
scowym zasad ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego okreċlonych w § 9. 

3. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą 
a dotyczące ładu przestrzennego należy rozstrzy-
gać zgodnie z wymogami wynikającymi z zacho-
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wania walorów urbanistycznych danego miejsca, 
harmonijnego dostosowania do położonej w są-
siedztwie zabudowy o pozytywnych cechach archi-
tektonicznych oraz walorów krajobrazu kulturowe-
go. 

§ 9. 1.  Okreċla sić nastćpujące zasady ochro-
ny ċrodowiska, które należy stosować w granicach 
planu miejscowego: 
1)  W zakresie ochrony czystości wód podziem-

nych 
a)  nakazuje sić chronić przed zanieczyszcze-

niem i uszczupleniem zasobów poziomy 
wodonoċne Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 340 „Dolina Kopalna rzeki Nysy 
Kłodzkiej” gromadzącego wody w czwarto-
rzćdowych utworach porowych, w obrćbie 
którego znajduje sić działka nr 1108 we wsi 
Stary Wielisław; 

b)  nakazuje sić chronić przed zanieczyszcze-
niem i uszczupleniem zasobów poziomy 
wodonoċne Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka” groma-
dzącego wody w kredowych utworach po-
rowych, wg „Mapy Głównych Zbiorników 
Wód Podziemnych – GZWP wymagających 
szczególnej ochrony”, w obrćbie którego są 
położone działki nr 37/1, 73/2 we wsi Bogu-
szyn oraz działki nr 92/1, 92/2, 92/4 we wsi 
Ċcinawica; 

c)  zakazuje sić odprowadzania nieoczyszczo-
nych ċcieków sanitarnych i wód opadowych 
bezpoċrednio do gruntu; 

d)  zanieczyszczone substancjami ropopochod-
nymi wody opadowe z utwardzonych pla-
ców, parkingów nakazuje sić neutralizować 
na miejscu, przy użyciu separatorów, do pa-
rametrów zwykłych wód opadowych; 

e)  nakazuje sić respektować w pełni zasady 
uregulowaĉ gospodarki wodno-ċciekowej 
okreċlone w §17 pkt 4–9 niniejszej uchwały. 

2)  W zakresie ochrony czystości wód powierzch-
niowych: 
a)  wszystkie tereny objćte granicami planu 

miejscowego znajdują sić na terenie strefy 
ochrony poċredniej ujćcia wody pitnej dla 
miasta Wrocławia ustanowionej Decyzją 
Urzćdu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
RLSgwI053/17/74 z dnia 31 marca 1974 roku 
(teren o mniejszych ograniczeniach w korzy-
staniu z wód i użytkowaniu gruntów); 

b)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów, 
zakazów i ograniczeĉ ustanowionych dla 
wyżej wymienionej strefy ochrony poċred-
niej na mocy ww. decyzji Urzćdu Wojewódz-
kiego we Wrocławiu; 

c)  nakazuje sić respektować w pełni zasady 
uregulowaĉ gospodarki wodno – ċciekowej 
okreċlone w § 17 pkt. 4−9 niniejszej uchwały. 

3)  W zakresie ochrony Obszaru Chronionego Kra-
jobrazu obejmującego tereny chronione ze 
wzglćdu na wyróżniający sić krajobraz o zróżni-
cowanych ekosystemach, wartoċciowe ze 
wzglćdu na możliwoċci zaspokajania potrzeb 
związanych z turystyką i wypoczynkiem lub peł-
nią funkcjć korytarzy ekologicznych: 

a)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów 
i zakazów obowiązujących na terenach poło-
żonych w granicach Obszaru Chronionego 
Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie” –  
w granicach którego znajdują sić działki  
nr 17/6, 17/5, 17/4 i 16/8 położone we wsi 
Jaszkówka. 

4)  W zakresie terenów narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi: czćċć działki nr 581 położo-
na we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie znajduje sić 
w strefie zagrożenia powodziowego (była czć-
ċciowo zalana w czasie powodzi 1997 roku) 
obowiązują zasady okreċlone dla nich w przepi-
sach odrćbnych. Szczegóły w rozdziale III. 

5)  W zakresie zachowania właściwego standardu 
jakości powietrza: 
a)  zakazuje sić lokalizacji obiektów, urządzeĉ 

i instalacji których funkcjonowanie powodu-
je przekroczenie poziomów dopuszczalnych 
emisji zanieczyszczeĉ oraz hałasu zewnćtrz-
nego mierzonego na granicach terenów 
przeznaczenia podstawowego, podlegające-
go ochronie przed zanieczyszczeniem powie-
trza oraz hałasem stosownie do parametrów 
okreċlonych w przepisach odrćbnych; 

b)  nakazuje sić proekologiczne rozwiązania go-
spodarki cieplnej, stosownie do zapisów §17 
pkt 14 niniejszej uchwały; 

c)  dopuszczalny poziom hałasu na całym tere-
nie objćtym opracowaniem planu należy 
przyjmować odpowiednio jak dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo- 
-usługowej, terenów rekreacyjno-wypoczyn-
kowych. 

6)  W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 
a)  nakazuje sić ograniczenie prac niwelacyj-

nych przy realizacji obiektów budowlanych 
i zagospodarowania terenu do zakresu nie-
zbćdnego, dla zachowania zasadniczych 
cech naturalnego ukształtowania terenu; 

b)  nakazuje sić pełne uregulowanie gospodarki 
odpadami komunalnymi stosownie do zasad 
okreċlonych w §17 pkt 11 niniejszej uchwały; 

c)  zakazuje sić otwartego składowania lub cza-
sowego gromadzenia w granicach planu 
miejscowego jakichkolwiek odpadów; 

d)  przed realizacją obiektów budowlanych 
i zagospodarowaniem terenu nakazuje sić 
zdjćcie wierzchniej, próchniczej warstwy 
gruntu i właċciwe jej zagospodarowanie. 

7)  W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kul-
turowego: 
a)  nakazuje sić pełne respektowanie wskaźni-

ków udziału powierzchni biologicznie czyn-
nej okreċlonej dla poszczególnych rodzajów 
przeznaczenia podstawowego w ustaleniach 
szczegółowych (Czćċć III); 

b)  nakazuje sić architekturć projektowanych 
obiektów budowlanych zharmonizować  
z istniejącą zabudową przy uwzglćdnieniu 
walorów krajobrazowych terenu i jego 
aspektów widokowych; 

c)  zakazuje sić wznoszenia ogrodzeĉ z prefabry-
kowanych elementów betonowych; 

d)  zaleca sić zachowanie w pełni istniejących za-
drzewieĉ; 
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e)  przy nowych nasadzeniach zieleni nakazuje sić 
dobór rodzimych gatunków roċlin, powszechnie 
reprezentowanych w miejscowym ċrodowisku. 

§ 10. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1)  W granicach planu miejscowego nie ma zabyt-

kowych obiektów architektury i budownictwa, 
dóbr kultury współczesnej ani stanowisk arche-
ologicznych wymagających ochrony. 

2)  W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia 
robót ziemnych przedmiotów przypuszczalnie 
zabytkowych nakazuje sić: 
a)  wstrzymanie robót ziemnych, by nie uszko-

dzić lub zniszczyć odkrytego przedmiotu; 
b)  zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsce je-

go odkrycia; 
c)  niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie 

Dolnoċląskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków lub Wójta Gminy Kłodzko. 

§ 11. 1. Wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych. W grani-
cach planu miejscowego nie ma przestrzeni pu-
blicznych zawartych w pasach linii rozgraniczają-
cych dróg publicznych, parkingów samochodo-
wych, terenów usług publicznych itp. 

§ 12. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
również: nieprzekraczalne linie zabudowy, gabary-
ty budynków, wskaźniki intensywnoċci zabudowy 
oraz procentowy udział powierzchni biologicznie 
czynnej; ustalone dla poszczególnych terenów 
wyodrćbnionych w planie miejscowym, okreċlają : 
rysunek planu oraz stosowne zapisy niniejszej 
uchwały, zawarte w Czćċci III pt„ Ustalenia szcze-
gółowe”. 

§ 13. 1. Tereny zawarte w granicach planu 
miejscowego podlegających ochronie na podsta-
wie przepisów odrćbnych nie leżą w zasięgu: 
1)  terenów górniczych ustanowionych decyzjami 

koncesyjnymi; 
2)  obszarów chronionych ustanowionych prawnie 

lub przewidzianych do ochrony, w tym obsza-
rów Natura 2000; 

3)  nie są zagrożone ruchami masowymi ziemi. 
2.  Tereny zawarte w granicach planu miej-

scowego podlegające ochronie na podstawie 
przepisów odrćbnych znajdują się w zasięgu: 
1)  Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 340 

„Dolina Kopalna rzeki Nysy Kłodzkiej” groma-
dzącego wody w czwartorzćdowych utworach 
porowych (działka nr 1108 położona w Starym 
Wielisławiu); 

2)  Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 341 
„Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-Zdrój − By-
strzyca Kłodzka” gromadzącego wody w kre-
dowych utworach porowych, wg „Mapy Głów-
nych Zbiorników Wód Podziemnych – GZWP 
wymagających szczególnej ochrony” ( działki nr 
37/1, 73/2 położone we wsi Boguszyn oraz dz. nr 
92/1, 92/2, 92/4 położone we wsi Ċcinawica) 

3)  Dla obszarów okreċlonych w niniejszym ustćpie 
pkt 1,2 nakazuje sić w pełni respektować zasady 
okreċlone dla nich w przepisach odrćbnych oraz 
w § 9 pkt 1 niniejszej uchwały. 

3. Wszystkie tereny objćte opracowaniem 
znajdują się w zasięgu strefy ochrony poċredniej 
ujćć i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia, 
ustanowionej Decyzją Urzćdu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu RLSgwI053/17/74 z 31 marca 1974 roku 
(teren o mniejszych ograniczeniach w korzystaniu 
z wód i użytkowaniu gruntów). 
1)  Na terenach objćtych planem należy respekto-

wać nakazy, zakazy i ograniczenia obowiązujące 
dla wyżej wymienionej strefy oraz w § 9 pkt 2 
niniejszej uchwały. 

4. Teren opracowania obejmujący działki po-
łożone we wsi Jaszkówka (działki nr 17/6, 17/5, 
17/4, 16/8) znajduje się w granicach Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie”. 
1)  Dla ww. obszaru obowiązują okreċlone dla nich 

przepisy odrćbne oraz w § 9 pkt 3 niniejszej 
uchwały. 

5. W zasićgu zalewu powodzi znajduje sić te-
ren położony w Ołdrzychowicach Kłodzkich − czćċć 
działki nr 581, która była zalana w czasie powodzi 
1997 roku. 
1)  Dla ww. obszaru obowiązują okreċlone dla nich 

przepisy odrćbne. 
2)  Zakaz lokalizacji obiektów, które w razie wystą-

pienia powodzi mogą niekorzystnie wpływać na 
ċrodowisko naturalne oraz zdrowie ludzi 
i zwierząt; 

3)  Dopuszczenie wznoszenia obiektów budowla-
nych zgodnie z warunkami technicznymi prawa 
budowlanego i przepisami szczególnymi doty-
czącymi realizacji obiektów na terenach zagro-
żonych powodzią; 

§ 14. 1. Szczególne warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 
1)  W granicach planu miejscowego zakazuje sić 

realizacji przedsićwzićć mogących zawsze zna-
cząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko i zdrowie ludzi. 

§ 15. 1.  Szczegółowe zasady i warunki podzia-
łu nieruchomoċci objćtych planem miejscowym. 
1)  W obrćbie wyznaczonych planem miejscowym 

terenów projektowanej zabudowy i zagospoda-
rowania dopuszcza sić wtórne, geodezyjne po-
działy nieruchomoċci, dokonywane zgodnie 
z przepisami odrćbnymi, pod warunkiem peł-
nego respektowania ustaleĉ planu miejscowe-
go w zakresie: przeznaczenia terenu, jego linii 
rozgraniczających, zasad kształtowania zabu-
dowy, zasad obsługi komunikacyjnej oraz nie-
przekraczalnych linii zabudowy. 

§ 16. 1.  Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
1)  Do czasu realizacji ustaleĉ planu miejscowego 

tereny lub obiekty przewidziane do nowego 
przeznaczenia mogą być użytkowane w sposób 
dotychczasowy, pod warunkiem ich udostćp-
nienia dla wykonania niezbćdnych prac geode-
zyjnych, badaĉ geotechnicznych, dojazdów 
i uzbrojenia terenu w zakresie wynikającym 
z ustaleĉ planu miejscowego. 
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2)  Zakazuje sić zmiany sposobu użytkowania tere-
nu na cele niezgodne z przeznaczeniem ustalo-
nym w planie miejscowym. 

3)  Na terenach przeznaczonych w planie miejsco-
wym do zabudowy dopuszcza sić realizacjć 
obiektów o innym przeznaczeniu niż ustalone 
w plamie miejscowym, wyłącznie jako obiektów 
tymczasowych w rozumieniu przepisu odrćb-
nego. 

4)  Zakazuje sić realizacji obiektów tymczasowych 
na gruntach niezabudowanych, które nie są 
przeznaczone w planie miejscowym do zabu-
dowy. 

§ 17. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej. 

1)  Tereny dróg wewnętrznych (KDW) wyodrćb-
nione w planie miejscowym ċciċle okreċlony-
mi liniami rozgraniczającymi, obejmują pasy 
terenów przeznaczone do pełnienia funkcji 
obsługi komunikacyjnej projektowanej zabu-
dowy oraz sytuowania w ich obrćbie: urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej nadziemnej 
i podziemnej, chodników dla pieszych, ċcieżek 
rowerowych, zieleni urządzonej oraz urządzeĉ 
technicznych związanych z obsługą ruchu. Te-
reny objćte opracowaniem komunikacyjnie 
bćdą obsługiwane nastćpująco: 
a)  drogami wewnćtrznymi KDW o szerokoċci 

w liniach rozgraniczających wynoszącymi 
odpowiednio: 
− 8,0 m dla terenu położonego we wsi Oł-

drzychowice Kłodzkie, zał. graf. 1.3; 
− 10,0 m dla terenu położonego we wsi 

Boguszyn, zał. graf. 1.6 i zał. graf. 1.7 
oraz dla terenu położonego we wsi Ċci-
nawica, zał. graf nr 1.9 

− 10,0 m i 8,0 m dla terenu położonego 
we wsi Stary Wielisław, zał. graf. 1.5. 

− 15,0 m dla terenu położonego we wsi 
Jaszkówka, zał. graf. 1.8; 

b)  parkingami samochodowymi KS łączącymi 
sić bezpoċrednio z drogami dojazdowymi 
KD i całą szerokoċcią działki objćtej grani-
cami planu miejscowego; 
− szerokoċć parkingu wynosi 4,0m dla te-

renu położonego we wsi Jaszkowa Gór-
na (zał. graficzny nr 1.1) oraz dla terenu 
położonego we wsi Stary Wielisław (zał. 
graficzny nr 1.5). 

2)  Jako elementy infrastruktury technicznej 
w granicach planu miejscowego ustala sić ist-
niejące i projektowane obiekty, urządzenia 
techniczne, sieci nadziemne i podziemne wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi, które służyć 
bćdą zaopatrzeniu projektowanej zabudowie 
w: energić elektryczną, wodć, gaz przewodo-
wy oraz przyłącza teletechniczne, a także od-
prowadzenia ċcieków sanitarnych i wód opa-
dowych oraz uregulowaniom w zakresie go-
spodarki odpadami. 
a)  Ustala sić zasadć sytuowania nowych od-

cinków sieci uzbrojenia technicznego w ob-
rćbie linii rozgraniczających projektowa-

nych dróg wewnćtrznych zgodnie z wymo-
gami przepisów odrćbnych. 

b)  Do istniejących i projektowanych elemen-
tów infrastruktury technicznej nakazuje sić 
zapewnić możliwoċć swobodnego dostćpu 
dla ich właċcicieli w celu nadzoru technicz-
nego, remontu czy przebudowy. 

c)  W przypadku zaistnienia kolizji projekto-
wanej zabudowy lub zagospodarowania 
z istniejącymi elementami infrastruktury 
technicznej; ich przebudowa winna odby-
wać sić na koszt i za staraniem inwestora 
projektowanej zabudowy bądź zagospoda-
rowania, w oparciu o warunki przebudowy 
okreċlone przez właċcicieli tych elementów 
infrastruktury technicznej. 

3)  Zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cej sieci elektroenergetycznej ċredniego na-
pićcia z rozprowadzeniem liniami kablowymi 
niskiego napićcia. 
a)  Sieci i przyłącza niskiego napićcia należy 

realizować w formie podziemnych sieci ka-
blowych; 

b)  Dla istniejących napowietrznych linii ener-
getycznych SN wyznacza sić strefć ograni-
czonego użytkowania – pas szerokoċci  
11,0 m po obu stronach od osi linii energe-
tycznej biegnącej prze teren objćty grani-
cami planu miejscowego. 

4)  Zaopatrzenie projektowanej zabudowy 
w wodę do spożycia oraz celów użytkowych 
przy udziale istniejącej gminnej sieci wodo-
ciągowej, rozbudowanej przez właċciciela sie-
ci o nowe jej odcinki. 
a)  Nakazuje sić stworzyć warunki pełnej do-

stćpnoċci do sieci wodociągowej dla celów 
przeciwpożarowych, okreċlone w przepi-
sach odrćbnych w sprawie przeciwpoża-
rowego zaopatrzenia w wodć oraz dróg 
pożarowych. 

5)  Zagospodarowanie wód opadowych w grani-
cach własnych działki. 
a)  Dopuszcza sić odprowadzanie wód opa-

dowych do rowów melioracyjnych i cieków 
naturalnych, pod warunkiem ich uprzed-
niego oczyszczenia poprzez piaskowniki lub 
separatory. 

6)  Odprowadzanie ścieków sanitarnych do ist-
niejącej sieci kanalizacyjnej lub do oczyszczal-
ni przydomowych, docelowo do projektowa-
nej kanalizacji sanitarnej. 
a)  Obowiązuje zakaz odprowadzania nie-

oczyszczonych ċcieków bezpoċrednio do 
gleby, rowów melioracyjnych bądź cieków 
naturalnych. 

7)  Przed odprowadzeniem ścieków przemysło-
wych do istniejącej kanalizacji sanitarnej 
oczyċcić na miejscu poprzez system separato-
rów do parametrów ċcieków sanitarnych - do-
tyczy terenu aktywnoċci gospodarczej położo-
nego w Ołdrzychowicach Kłodzkich oznaczo-
nych na planie symbolem P/S/U. 

8)  Place manewrowe i technologiczne na tere-
nach przeznaczonych na cele działalnoċci go-
spodarczej należy wyposażyć w urządzenia do 
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separacji substancji ropopochodnych oraz 
neutralizacji ċcieków chemicznie aktywnych. 

9)  Należy uwzględnić na etapie szczegółowych 
rozwiązaĉ projektowych wyposażenie parkin-
gów i dróg wewnćtrznych w urządzenia do 
separacji substancji ropopochodnych. 

10)  Nakazuje się respektować stosowne zasady 
ochrony czystoċci wód podziemnych i po-
wierzchniowych okreċlone w § 9 pkt 1 i 2. 

11)  Ustala się prowadzenie zorganizowanej, se-
lektywnej gospodarki odpadami komunalny-
mi dla terenów położonych w granicach pla-
nu: 
a)  odpady z terenu objćtego planem należy 

wywozić na komunalne składowisko odpa-
dów, a dokonywać tego powinny służby 
komunalne na zasadach obowiązujących 
na terenie gminy; 

b)  obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkol-
wiek odpadów w obszarze objćtym pla-
nem; 

c)  wszelkie place pod pojemniki na odpadki 
stałe muszą posiadać nawierzchnić utwar-
dzoną; 

d)  gospodarkć odpadami innymi niż komu-
nalne nakazuje sić prowadzić zgodnie  
z wymogami przepisów odrćbnych; 

e)  zakazuje sić w granicach planu miejscowe-
go składowania złomu, surowców wtór-
nych, odpadów organicznych lub innych 
odpadów poza kontenerami i pojemnikami 
ustawionymi w zorganizowanych miej-
scach. 

12)  sieci i przyłącza telekomunikacyjne prowadzić 
wyłącznie w formie podziemnych linii kablo-
wych. 

13)  Zakazuje się realizacji urządzeĉ sieci radioko-
munikacyjnych, anten telefonii komórkowej 
w formie wolno stojących budynków i budowli. 

14)  Obiekty w obszarze objętym planem mogą 
być zaopatrywane w energię cieplną w opar-
ciu o nastćpujące źródła ciepła: gaz ziemny, 
olej opałowy, energić elektryczną, energić ze 
źródeł odnawialnych, niskoemisyjne wysoko-
sprawne systemy ogrzewania na paliwa stałe. 

CZĘŚĆ III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 1 

Jaszkowa Górna, działka nr 661/2  
− załącznik graficzny nr 1.1 

§ 18. Teren MN 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN ustala sić nastćpujące przeznacze-
nie: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
2)  przeznaczenie uzupełniające: 

a)  usługi wbudowane 
b)  zieleĉ urządzona rekreacyjna, obiekty małej 

architektury, 
c)  obiekty towarzyszące garażowo-gospodarcze. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształ-

towania zabudowy oraz sposobu zagospodarowa-
nia terenu: 
1)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z pod-

daszem nie może być wićksza niż 2; 
2)  obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 

80% do100%; 
3)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-

ziomem projektowanego terenu, w miejscu sty-
ku obiektu z najwyżej położoną czćċcią działki; 

4)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od po-
ziomu parteru wynosi 4,0 m; 

5)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej tj. okładziny 
cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, 
drewniane lub drewniano-metalowe balustrady 
balkonów, drewniane obudowy werand, wyku-
szy, lukarn i ċcian szczytowych; 

6)  wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy – 
7,0 m zgodnie z załącznikiem graficznym nr 1.1; 

7)  powierzchnia zabudowy kubaturowych obiek-
tów budowlanych nie może przekraczać 40% 
powierzchni działki; 

8)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wy-
nosi minimum 0,40; 

9)  dojazd z drogi gminnej KD. 
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parcelacji 
gruntów: 
1)  dopuszcza sić łączenie działek. 

§ 19. Teren KS 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KS ustala sić nastćpujące przeznacze-
nie terenu: 
1)  przeznaczenie podstawowe: teren parkingu − 

pas terenu szerokoċci 4,0 m wydzielony na całej 
długoċci działki, łączący sić z drogą dojazdową 
KD (poszerzenie drogi dojazdowej, parking sa-
mochodowy). 

§ 20. 1. Obszar objćty granicami planu miej-
scowego znajduje sić na terenie strefy ochrony 
poċredniej ujćcia wody pitnej dla miasta Wrocła-
wia ustanowionej Decyzją Urzćdu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu RLSgwI053/17/74; 
a)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów, 

zakazów i ograniczeĉ ustanowionych dla wyżej 
wymienionej strefy na mocy ww. decyzji Urzć-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu; 

c)  nakazuje sić respektować w pełni zasady uregu-
lowaĉ gospodarki wodno-ċciekowej okreċlone 
w § 17 pkt 4, 5, 6 niniejszej uchwały. 

2. Obowiązują odpowiednio pozostałe ustale-
nia Czćċci I i II niniejszej uchwały. 

Rozdział 2 

Żelazno, działki nr 817/3, 817/4, 817/5  
– załącznik graficzny nr 1.2 

§ 21. Teren 1MN/UT, 2MN/UT 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1MN/UT i 2MN/UT ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkanio-
wej z usługami turystyki (pokoje goċcinne); 

2)  przeznaczenie uzupełniające: 
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a)  usługi wbudowane; 
b)  zieleĉ urządzona, obiekty małej architektury, 
c)  obiekty towarzyszące rekreacyjno-gospodar-

cze; 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1  

pkt 1, obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące 
kształtowania zabudowy oraz sposobu zagospoda-
rowania terenu: 

1)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie  
z poddaszem przy zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami turystyki nie może być wićksza 
niż 2; 

2)  obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 
57% do 100% (30−45º); 

3)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-
ziomem projektowanego terenu w miejscu 
styku obiektu z najwyżej położoną czćċcią 
działki; 

4)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od 
poziomu parteru wynosi 4,0 m w przypadku 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami tu-
rystyki (pokojami goċcinnymi); 

5)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej, tj. okładziny 
cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, 
drewniane lub drewniano-metalowe balustra-
dy balkonów, drewniane obudowy werand, 
wykuszy, lukarn i ċcian szczytowych; 

6)  wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
6,0 m od linii rozgraniczającej drogi; 

7)  powierzchnia zabudowy kubaturowych obiek-
tów budowlanych nie może przekraczać 40% 
powierzchni działki; 

8)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
wynosi minimum 0,40; 

9)  dojazd do działki 1MN/UT bezpoċrednio 
z gminnej drogi dojazdowej KD; 

10)  dojazd do działki 2MN/UT istniejącą drogą 
wewnćtrzną 1 KDW z gminnej drogi dojazdo-
wej KD. 
3.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parcelacji 
gruntów: 
1)  dopuszcza sić podziały wtórne z możliwoċcią 

realizacji obiektu i dojazdu. projektowane obiek-
ty o parametrach okreċlonych w ust. 2 niniej-
szego paragrafu. 

§ 22. Teren 1KDW 
1. Teren istniejącej drogi wewnćtrznej ozna-

czonej na rysunku planu symbolem 1 KDW − sze-
rokoċć w liniach rozgraniczających 6,0 m, 

§ 23. 1. Obszar objćty granicami planu miej-
scowego znajduje sić na terenie strefy ochrony 
poċredniej ujćcia wody pitnej dla miasta Wrocła-
wia ustanowionej Decyzją Urzćdu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu RLSgwI053/17/74; 
a)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów, 

zakazów i ograniczeĉ ustanowionych dla wyżej 
wymienionej strefy na mocy ww. decyzji Urzć-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu; 

b)  nakazuje sić respektować w pełni zasady uregu-
lowaĉ gospodarki wodno-ċciekowej okreċlone 
w § 17 pkt 4, 5, 6 niniejszej uchwały. 

2. Obowiązują odpowiednio pozostałe ustale-
nia Czćċci I i II niniejszej uchwały. 

Rozdział 3 

Ołdrzychowice Kłodzkie, działka nr 581  
– załącznik graficzny nr 1.3 

§ 24. Teren 1 MN 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1MN ustala sić nastćpujące przezna-
czenie terenu: 
1)  Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)  przeznaczenie uzupełniające: 

a)  usługi wbudowane; 
b)  obiekty małej architektury; 
c)  obiekty towarzyszące garażowo-gospodar-

cze. 
3)  Dojazd z istniejącej drogi gminnej KD. 

2. Teren położony w strefie zalewu powodzi 
w 1997 roku dla której wyznaczono strefć zagroże-
nia powodziowego oznaczonej na rysunku planu 
symbolem A1; w której istnieje prawdopodobieĉ-
stwo zalania terenu wodą raz na sto lat; na całym 
obszarze obowiązują nastćpujące zasady zagospo-
darowania : 
1)  zakaz lokalizacji obiektów, które w razie wystą-

pienia powodzi mogą niekorzystnie wpływać na 
ċrodowisko naturalne oraz zdrowie ludzi i zwie-
rząt; 

2)  dopuszczenie wznoszenia obiektów budowla-
nych zgodnie z warunkami technicznymi prawa 
budowlanego i przepisami szczególnymi doty-
czącymi realizacji obiektów na terenach zagro-
żonych powodzią; 

§ 25. Teren 2 MN 
1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2MN ustala sić nastćpujące przezna-
czenie terenu: 
1)  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
2)  przeznaczenie uzupełniające: 

a)  usługi wbudowane; 
b)  zieleĉ izolacyjna, obiekty małej architektury; 
c)  obiekty towarzyszące garażowo-gospodar-

cze. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy oraz sposobu zagospodarowa-
nia terenu: 
1)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z pod-

daszem nie może być wićksza niż 2; 
2)  obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 

80% do 100% ; 
3)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-

ziomem projektowanego terenu, w miejscu sty-
ku obiektu z najwyżej położoną czćċcią działki; 

4)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od po-
ziomu parteru wynosi 4,0 m.; 

5)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej, tj. okładziny 
cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, 
drewniane lub drewniano-metalowe balustrady 
balkonów, drewniane obudowy werand, wyku-
szy, lukarn i ċcian szczytowych; 
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6)  nieprzekraczalne linie zabudowy 7,0 m od linii 
rozgraniczającej drogi gminnej KD; 

7)  powierzchnia zabudowy kubaturowych obiek-
tów budowlanych nie może przekraczać 40% 
powierzchni działki; 

8)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
wynosi minimum 0,40; 

9)  dojazd z istniejącej drogi wewnćtrznej KDW 
10)  teren 2 MN jest zlokalizowany poza zasićgiem 

zalewu powodzi 1997 roku. 

§ 26. Teren P/S/U 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem P/S/U ustala sić nastćpujące przezna-
czenie terenu: 
1)  podstawowe: tereny przemysłu (produkcja pa-

let), składów i magazynów lub tereny usług 
(pas aktywnoċci gospodarczej); 

2)  przeznaczenie uzupełniające: 
a)  obiekty zaplecza administracyjno-socjalne-

go; 
b)  tereny parkingów, 
c)  tereny zieleni izolacyjnej. 

2. Dla terenów o których mowa w ust 1 pkt 2 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy oraz sposobu zagospodarowa-
nia terenu: 
1)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z pod-

daszem nie może być wićksza niż 2; 
2)  obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 

30% do 100% ; 
3)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-

ziomem projektowanego terenu, w miejscu sty-
ku obiektu z najwyżej położoną czćċcią działki; 

4)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od po-
ziomu parteru wynosi 6,0 m.; 

5)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej, tj. powierzch-
nia zabudowy kubaturowych obiektów budow-
lanych nie może przekraczać 25% powierzchni 
działki; 

6)  Dojazd z drogi gminnej KD istniejącą, zmoder-
nizowaną drogą wewnćtrzną KDW. 

7)  Wyznacza sić strefć ochronną o szerokoċci 
11,00 m po obu stronach od osi linii energe-
tycznej biegnącej wzdłuż wschodniej granicy 
działki. 

3. Teren położony w strefie zalewu powodzi 
w 1997 roku, dla której wyznaczono strefć zagro-
żenia powodziowego oznaczonej na rysunku planu 
symbolem A1; w której istnieje prawdopodobieĉ-
stwo zalania terenu wodą raz na sto lat; na całym 
obszarze obowiązują nastćpujące zasady zagospo-
darowania : 
1)  zakaz lokalizacji obiektów, które w razie wystą-

pienia powodzi mogą niekorzystnie wpływać na 
ċrodowisko naturalne oraz zdrowie ludzi 
i zwierząt; 

2)  dopuszczenie wznoszenia obiektów budowla-
nych zgodnie z warunkami technicznymi prawa 
budowlanego i przepisami szczególnymi doty-
czącymi realizacji obiektów na terenach zagro-
żonych powodzią; 

3)  Uciążliwoċć funkcji realizowana na terenie 
P/U/S nie może przekroczyć granic własnoċci 
działki. 

4)  nakazuje sić respektować w pełni zasady uregu-
lowaĉ gospodarki wodno ċciekowej okreċlone 
w § 17 pkt 4, 5, 6, 7, 8 niniejszej uchwały. 

§ 27. Teren KDW 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDW ustala sić nastćpujące przezna-
czenie terenu: 
1)  podstawowe: droga dojazdowa wewnćtrzna 

a)  szerokoċć w liniach rozgraniczających − 8,0 m. 

§ 28. 1. Obszar objćty granicami planu miej-
scowego okreċlony w Rozdziale III znajduje sić na 
terenie strefy ochrony poċredniej ujćcia wody pit-
nej dla miasta Wrocławia ustanowionej Decyzją 
Urzćdu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
RLSgwI053/17/74; 
1)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów, 

zakazów i ograniczeĉ ustanowionych dla wyżej 
wymienionej strefy na mocy ww. decyzji Urzć-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu; 

2)  nakazuje sić respektować w pełni zasady uregu-
lowaĉ gospodarki wodno-ċciekowej okreċlone 
w § 17 pkt 4, 5, 6, 7, 8 niniejszej uchwały. 

3.  Obowiązują odpowiednio pozostałe ustalenia 
Czćċci I i II niniejszej uchwały. 

Rozdział 4 

Stary Wielisław, część działki nr 1108  
– załącznik graficzny nr 1.4 

§ 29. Teren MN 
1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN ustala sić nastćpujące przeznacze-
nie: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 
2)  przeznaczenie uzupełniające: 

a)  usługi wbudowane; 
b)  zieleĉ urządzona, obiekty małej architektury; 
c)  obiekty towarzyszące rekreacyjno-gospodar-

cze, garaże; 
2.  Dla terenów, o których mowa w ust.1 pkt 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1)  minimalna powierzchnia działki 1200–1500 m²; 
2)  ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 6,0 

m od linii rozgraniczającej drogi gminnej KD; 
3)  powierzchnia zabudowy kubaturowych obiek-

tów budowlanych nie może przekraczać 40% 
powierzchni działki; 

4)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wy-
nosi minimum 0,40; 

5)  dojazdy do działek z drogi dojazdowej KD oraz 
systemem projektowanych dróg wewnćtrznych 
o szerokoċci w liniach rozgraniczających równej 
8,0 m. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust.1 obowią-
zują nastćpujące ustalenia dotyczące kształtowania 
zabudowy: 
1)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z pod-

daszem przy zabudowie mieszkaniowej jedno-
rodzinnej nie może być wićksza niż 2; 

2)  obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 
50% do 100%; 

3)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-
ziomem projektowanego terenu, w miejscu sty-
ku obiektu z najwyżej położoną czćċcią działki; 
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4)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od po-
ziomu parteru wynosi 4,0 m; 

5)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej, tj. okładziny 
cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, 
drewniane lub drewniano-metalowe balustrady 
balkonów, drewniane obudowy werand, wyku-
szy, lukarn i ċcian szczytowych. 

§ 30. Teren RO 
1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem RO ustala sić nastćpujące przeznacze-
nie: 
1)  podstawowe: tereny ogrodów. 

§ 31. 1.  Teren działki nr 1108 jest położony na 
obszarze wodonoċnym Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 340 „Dolina Kopalna rzeki Nysy 
Kłodzkiej” – GZWP wymagających szczególnej 
ochrony”. 
1)  Dla ww. obszarów nakazuje sić w pełni respek-

tować zasady okreċlone dla nich w stosownych 
przepisach odrćbnych oraz w § 18 pkt 4, 5, 6 ni-
niejszej uchwały. 

2.  Obszar objćty granicami planu miejscowe-
go znajduje sić na terenie strefy ochrony poċred-
niej ujćcia wody pitnej dla miasta Wrocławia usta-
nowionej Decyzją Urzćdu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu RLSgwI053/17/74; 
1)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów, 

zakazów i ograniczeĉ ustanowionych dla wyżej 
wymienionej strefy na mocy ww. decyzji Urzć-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu; 

2)  nakazuje sić respektować w pełni zasady uregu-
lowaĉ gospodarki wodno-ċciekowej okreċlone 
w § 17 pkt 4, 5, 6 niniejszej uchwały. 

3. Obowiązują odpowiednio pozostałe ustale-
nia Czćċci I i II niniejszej uchwały. 

Rozdział 5 

Stary Wielisław, działka nr 927  
– załącznik graficzny nr 1.5 

§ 32. Teren 1MN, 2MN 
1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1MN, 2MN ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie : 
1)  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
2)  przeznaczenie uzupełniające: 

a)  usługi wbudowane; 
b)  zieleĉ urządzona rekreacyjna, obiekty małej 

architektury; 
c)  obiekty towarzyszące garażowo-gospodarcze. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 pkt 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy oraz sposobu zagospodarowa-
nia terenu: 
1)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z pod-

daszem nie może być wićksza niż 2; 
2)  obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 

80% do100%; 
3)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-

ziomem projektowanego terenu, w miejscu sty-
ku obiektu z najwyżej położoną czćċcią działki; 

4)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od po-
ziomu parteru wynosi 4,0 m; 

5)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej, tj. okładziny 
cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, 
drewniane lub drewniano-metalowe balustrady 
balkonów, drewniane obudowy werand, wyku-
szy, lukarn i ċcian szczytowych; 

6)  wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
do strefy ograniczonego użytkowania linii ener-
getycznej biegnącej wzdłuż wschodniej granicy 
działki; (11 m od osi linii energetycznej z obu 
stron), zgodnie z rysunkiem planu miejscowego 
nr 1.5); 

7)  powierzchnia zabudowy kubaturowych obiek-
tów budowlanych nie może przekraczać 40% 
powierzchni działki; 

8)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wy-
nosi minimum 0,40; 

9)  dojazd do terenu 1MN bezpoċrednio z drogi 
gminnej KD, dojazd do terenów 2MN projekto-
wanym wjazdem 1KDW o szerokoċci w liniach 
rozgraniczających 8,0 m oraz z drogi gminnej 
KD. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parce-
lacji gruntów: 
1)  dopuszcza sić łączenie działek. 

§ 33. Teren MN/UT 
1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN/UT ustala sić nastćpujące przezna-
czenie: 
1)  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami turystyki (pokoje goċcinne) lub tere-
ny usług turystycznych (np. pensjonat); 

2)  przeznaczenie uzupełniające: 
a)  usługi wbudowane; 
b)  obiekty towarzyszące rekreacyjno-wypoczyn-

kowe, obiekty garażowo-gospodarcze; 
c)  zieleĉ urządzona, obiekty małej architektury, 

2. Dla terenów, o których mowa w ust.1 pkt 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy oraz sposobu zagospodarowa-
nia terenu: 
1)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z pod-

daszem przy zabudowie mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami turystyki nie może być wićksza niż 2. 
Przy zabudowie pensjonatowej nie wićksza niż 
3 kondygnacje łącznie z poddaszem; 

2)  obowiązujące nachylenie połaci dachowych od 
80% do 100%, 

3)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-
ziomem projektowanego terenu, w miejscu sty-
ku obiektu z najwyżej położoną czćċcią działki, 

4)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od po-
ziomu parteru wynosi 4,0 m w przypadku zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami turystyki (po-
kojami goċcinnymi), oraz 8,0 m w przypadku 
zabudowy pensjonatowej, 

5)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej, tj. okładziny 
cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, 
drewniane lub drewniano-metalowe balustrady 
balkonów, drewniane obudowy werand, wyku-
szy, lukarn i ċcian szczytowych, 
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6)  wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległoċci 6,0 m od linii granicy projektowa-
nej zieleni parkowej ZP; 

7)  powierzchnia zabudowy obiektów kubaturo-
wych nie może przekraczać 40% powierzchni 
działki; 

8)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wy-
nosi minimum 0,40; 

9)  dojazd do terenu projektowanych drogą we-
wnćtrzną 1KDW i 2KDW z drogi gminnej KD. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 pkt, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parce-
lacji gruntów: 
a)  dopuszcza sić łączenie działek. 

§ 34. Teren 1KDW, 2KDW, 3KDW 
1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie: 
1)  podstawowe: drogi wewnćtrzne 

a)  szerokoċć w liniach rozgraniczających drogi 
1KDW wynosi − 8,0 m; 

b)  szerokoċć w liniach rozgraniczających dróg 
2KDW i 3KDW wynosi − 10,0 m. 

§ 35. Teren ZP 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZP ustala sić nastćpujące przeznaczenie: 
1)  podstawowe: zieleĉ parkowa niska i wysoka; 
2)  uzupełniające: zieleĉ rekreacyjna z obiektami 

małej architektury, obiektami rekreacyjno-
wypoczynkowymi; 

§ 36. Teren RO 
1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem RO ustala sić nastćpujące przeznacze-
nie: 
1)  podstawowe: ogrody; 
2)  uzupełniające: ogrody rekreacyjno-wypoczyn-

kowe. 

§ 37. 1.  Obszar objćty granicami planu miej-
scowego znajduje sić na terenie strefy ochrony 
poċredniej ujćcia wody pitnej dla miasta Wrocła-
wia ustanowionej Decyzją Urzćdu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu RLSgwI053/17/74; 
1)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów, 

zakazów i ograniczeĉ ustanowionych dla wyżej 
wymienionej strefy na mocy ww. decyzji Urzć-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu; 

2)  nakazuje sić respektować w pełni zasady uregu-
lowaĉ gospodarki wodno-ċciekowej okreċlone 
w § 17 pkt 4, 5, 6 niniejszej uchwały. 

2. Wyznacza sić strefć ograniczonego użytko-
wania szerokoċci 11,0 m po obu stronach osi ist-
niejącej linii energetycznej biegnącej wzdłuż 
wschodniej granicy działki (zgodnie z rysunkiem 
planu miejscowego nr 1.5); 

3. Obowiązują odpowiednio pozostałe ustale-
nia Czćċci I i II niniejszej uchwały. 

Rozdział 6 

Boguszyn, działka nr 73/2 i część działki nr 37/1  
– załącznik graficzny nr 1.6 

§ 38. Tereny 1MN, 2MN, 3MN 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1MN, 2MN, 3MN ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 

1)  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

2)  przeznaczenie uzupełniające: 
a)  usługi wbudowane; 
b)  zieleĉ urządzona, obiekty małej architektury; 
c)  obiekty towarzyszące garażowo-gospodar-

cze. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1pkt 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy oraz sposobu zagospodarowa-
nia terenu: 

1)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie 
z poddaszem nie może być wićksza niż 2; 

2)  obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 
80% do 100%; 

3)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-
ziomem projektowanego terenu, w miejscu 
styku obiektu z najwyżej położoną czćċcią 
działki; 

4)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od 
poziomu parteru wynosi 4,0 m.; 

5)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej, tj. okładziny 
cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, 
drewniane lub drewniano-metalowe balustra-
dy balkonów, drewniane obudowy werand, 
wykuszy, lukarn i ċcian szczytowych; 

6)  nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a)  dla terenu 1MN − 7,0 m od linii rozgrani-

czającej drogi lokalnej KL; 
b)  dla terenu 2 MN – 6,0 m od linii rozgrani-

czającej drogi wewnćtrznej KDW; 
c)  dla terenu 3 MN − 8,0 m od linii rozgrani-

czającej drogi wewnćtrznej KDW; 
7)  powierzchnia zabudowy kubaturowych obiek-

tów budowlanych nie może przekraczać 40% 
powierzchni działki; 

8)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
wynosi minimum 0,40; 

9)  dojazd do terenu 1 MN bezpoċrednio z drogi 
lokalnej KL 

10)  dojazd do terenów 2MN i 3MN z projektowa-
nej drogi wewnćtrznej KDW. 
3.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parcelacji 
gruntów: 
1)  dopuszcza sić podziały wtórne; 
2)  dopuszcza sić łączenie działek. 

§ 39. Teren KDW 
1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDW ustala sić nastćpujące przezna-
czenie: 
1)  podstawowe: drogi wewnćtrzne 

a)  szerokoċć w liniach rozgraniczających drogi 
1KDW wynosi − 10,0 m; 

b)  szerokoċć pasa jezdni 5,0 m po 2,5 m 
w każdą stronć; 

c)  obustronne chodniki dla pieszych 1,5 m + 
pas zieleni 1,0 m 

d)  zatoka do zawracania 12,0 x 18,0 m. 

§ 40. 1. Teren objćty granicami planu miej-
scowego znajduje sić w zasićgu Głównego Zbior-
nika Wód Podziemnych nr 341 „Niecka wewnątrz-
sudecka Kudowa-Zdrój − Bystrzyca Kłodzka” – 
GZWP wymagających szczególnej ochrony”. 
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1)  Dla ww. obszarów nakazuje sić w pełni respek-
tować zasady okreċlone dla nich w stosownych 
przepisach odrćbnych. 

2.  Obszar objćty granicami planu miejscowe-
go znajduje sić na terenie strefy ochrony poċred-
niej ujćcia wody pitnej dla miasta Wrocławia usta-
nowionej Decyzją Urzćdu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu RLSgwI053/17/74; 
1)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów, 

zakazów i ograniczeĉ ustanowionych dla wyżej 
wymienionej strefy na mocy ww. decyzji Urzć-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu; 

2)  nakazuje sić respektować w pełni zasady uregu-
lowaĉ gospodarki wodno-ċciekowej okreċlone 
w § 17 pkt 4, 5, 6 niniejszej uchwały. 

3.  Obowiązują odpowiednio pozostałe ustale-
nia Czćċci I i II niniejszej uchwały. 

Rozdział 7 

Boguszyn, działka nr 105 i 106/2  
– załącznik graficzny nr 1.7 

§ 41. Teren MN/UT/U 
1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN/UT/U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie terenu: 
1)  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami turystyki (pokoje goċcinne), lub 
zabudowa usługowa; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: 
a)  usługi wbudowane; 
b)  zieleĉ urządzona, obiekty małej architektury; 
c)  obiekty towarzyszące rekreacyjno-gospodar-

cze; 
2.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy oraz sposobu zagospodarowa-
nia terenu: 
1)  minimalna wielkoċć działki: 

a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
1200 – 1500 m²; 

b)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami turystyki 2000 m²; 

c)  dla zabudowy usługowej 1000 m²; 
2)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z pod-

daszem użytkowym nie może być wićksza niż 2; 
3)  obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 

50% do 100%; 
4)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-

ziomem projektowanego terenu w miejscu sty-
ku obiektu z najwyżej położoną czćċcią działki; 

5)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od po-
ziomu parteru wynosi 4,0 m 

6)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej, tj. okładziny 
cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, 
drewniane lub drewniano-metalowe balustrady 
balkonów, drewniane obudowy werand, wyku-
szy, lukarn i ċcian szczytowych; 

7)  powierzchnia zabudowy kubaturowych obiek-
tów budowlanych nie może przekraczać 40% 
powierzchni działki; 

8)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wy-
nosi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej min. 0,40, dla zabudowy usługowej 0,25; 

9)  wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
7,0 m od linii rozgraniczających drogi gminnej 
KL; 

10)  dojazd do projektowanych działek z drogi 
gminnej KL oraz projektowanymi drogami 
wewnćtrznymi 1KDW i 2KDW. 
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parcelacji 
gruntów: 
1)  dopuszcza sić podziały wtórne z możliwoċcią 

realizacji obiektu; 
2)  dopuszcza sić łączenie działek. 

§ 42. Tereny 1KDW i 2KDW 
1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1KDW i 2KDW ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie terenu: 
1)  podstawowe: droga dojazdowa wewnćtrzna 

a)  szerokoċć w liniach rozgraniczających −  
10,0 m 

1. Teren objćty granicami planu miejscowego 
znajduje sić w zasićgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 341 „Niecka wewnątrzsudecka 
Kudowa-Zdrój − Bystrzyca Kłodzka” – GZWP wy-
magających szczególnej ochrony”. 
1)  Dla ww. obszarów nakazuje sić w pełni respek-

tować zasady okreċlone dla nich w stosownych 
przepisach odrćbnych. 

2)  Nakazuje sić respektować w pełni zasady ure-
gulowaĉ gospodarki wodno-ċciekowej okreċlo-
ne w § 17 pkt 4, 5, 6 niniejszej uchwały. 

2.  Obszar objćty granicami planu miejscowe-
go znajduje sić na terenie strefy ochrony poċred-
niej ujćcia wody pitnej dla miasta Wrocławia usta-
nowionej Decyzją Urzćdu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu RLSgwI053/17/74; 
1)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów, 

zakazów i ogranicz ustanowionych dla wyżej 
wymienionej strefy na mocy ww. decyzji Urzć-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu; 

2)  nakazuje sić respektować w pełni zasady uregu-
lowaĉ gospodarki wodno-ċciekowej okreċlone 
w § 17 pkt 4, 5, 6 niniejszej uchwały. 

3. Obowiązują odpowiednio pozostałe ustale-
nia Czćċci I i II niniejszej uchwały. 

Rozdział 8 

Jaszkówka, działki nr 16/8, 17/4, 17/5, 17/6,  
– załącznik graficzny nr 1.8 

§ 44. Teren 1–5 MN/UT 
1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolami 1 − 5MN/UT ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 
1)  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami turystyki (pokoje goċcinne) lub 
przy scaleniu działek zabudowa usługowa, tere-
ny usług turystyki (pensjonat lub hotel do  
50 miejsc). 

2)  przeznaczenie uzupełniające: 
a)  usługi wbudowane; 
b)  zieleĉ urządzona, obiekty małej architektury; 
c)  obiekty towarzyszące rekreacyjno-gospodar-

cze; 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształ-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 158 – 16493 – Poz. 2480 

 

towania zabudowy oraz sposobu zagospodarowa-
nia terenu: 
1)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie 

z poddaszem dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami turystyki nie może być wićksza niż 2, 
dla zabudowy usług turystyki 3 kondygnacje; 

2)  obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 
50% do 100%; 

3)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-
ziomem projektowanego terenu w miejscu sty-
ku obiektu z najwyżej położoną czćċcią działki; 

4)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od po-
ziomu parteru wynosi 4,0 m w przypadku zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami turystyki (po-
kojami goċcinnymi) dla obiektów usług turysty-
ki 8 m; 

5)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej, tj. okładziny 
cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, 
drewniane lub drewniano-metalowe balustrady 
balkonów, drewniane obudowy werand, wyku-
szy, lukarn i ċcian szczytowych; 

6)  wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
7,0 m od linii rozgraniczających dróg we-
wnćtrznych KDW oraz drogi gminnej KD. 

7)  powierzchnia zabudowy kubaturowych obiek-
tów budowlanych nie może przekraczać 40% 
powierzchni działki; 

8)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wy-
nosi minimum 0,40; 

9)  dojazd do terenów 4MN/UT i 5MN/UT bezpo-
ċrednio z drogi gminnej KD;. Rozdział 1 dojazd 
do terenów 1−3 MN/UT z projektowanych dróg 
wewnćtrznych 1-3KDW. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parcelacji 
gruntów: 
1)  dopuszcza sić podziały wtórne; 
2)  dopuszcza sić łączenie działek. 

§ 45. Tereny 1KDW, 2KDW, 3KDW 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie: 
1)  podstawowe: drogi wewnćtrzne 

a)  szerokoċć w liniach rozgraniczających drogi 
wynosi − 15,0 m; 

b)  szerokoċć pasa jezdni 5,0 m po 2,5 m w każ-
dą stronć; 

c)  obustronne chodniki dla pieszych + pas zie-
leni; 

d)  dla drogi 1KDW zatoka do zawracania 12 x 
18 m. 

§ 46. Tereny 1KX, 2KX 
1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1KX i 2KX ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: podstawowe: ciągi piesze uzupełniają-
ce: drogi pożarowe. 

2.  Szerokoċć ciągów pieszych w liniach roz-
graniczających wynosi 8,0 m. 

§ 47. 1. Obszar objćty granicami planu miej-
scowego znajduje sić na terenie strefy ochrony 
poċredniej ujćcia wody pitnej dla miasta Wrocła-

wia ustanowionej Decyzją Urzćdu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu RLSgwI053/17/74; 
1)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów, 

zakazów i ograniczeĉ ustanowionych dla wyżej 
wymienionej strefy na mocy ww. decyzji Urzć-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu; 

2)  nakazuje sić respektować w pełni zasady uregu-
lowaĉ gospodarki wodno-ċciekowej okreċlone 
w § 17 pkt 4, 5, 6 niniejszej uchwały. 

2.  Teren opracowania położony we wsi Jasz-
kówka jest zlokalizowany w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu „Góry Bardzkie i Sowie”. 
1)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów 

i zakazów zawartych w Rozporządzeniu Woje-
wody Dolnoċląskiego. 

3.  Obowiązują odpowiednio pozostałe ustale-
nia Czćċci I i II niniejszej uchwały. 

Rozdział 9 

Ścinawica, część działek nr 92/1, 92/2, 92/4  
– załącznik graficzny nr 1.9 

§ 48. Teren MN/UT/U 
1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN/UT/U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie terenu: 
1)  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami turystyki (pokoje goċcinne), lub 
zabudowy usługowej; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: 
a)  usługi wbudowane; 
b)  zieleĉ urządzona, obiekty małej architektury; 
c)  obiekty towarzyszące rekreacyjno-gospodar-

cze, garaże; Dla terenów, o których mowa 
w ust.1 pkt. 1, obowiązują nastćpujące usta-
lenia dotyczące kształtowania zabudowy 
oraz sposobu zagospodarowania terenu: 

1)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z pod-
daszem dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami turystyki nie może być wićksza niż 2; 

2)  obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 
50% do 100%; 

3)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-
ziomem projektowanego terenu w miejscu sty-
ku obiektu z najwyżej położoną czćċcią działki; 

4)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od po-
ziomu parteru wynosi 4,0 m; 

5)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej, tj. okładziny 
cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, 
drewniane lub drewniano-metalowe balustrady 
balkonów, drewniane obudowy werand, wyku-
szy, lukarn i ċcian szczytowych; 

6)  powierzchnia zabudowy kubaturowych obiek-
tów budowlanych nie może przekraczać 40% 
powierzchni działki; 

7)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wy-
nosi minimum 0,40; 

8)  wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
6,0 m od linii rozgraniczających projektowanej 
drogi wewnćtrznej KDW; 

§ 49. Tereny 1–2 MN/U 
1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MN/U, 2MN/U ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 
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1)  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami turystyki, lub zabudowa usługowa; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: 
a)  usługi wbudowane; 
b)  zieleĉ urządzona, obiekty małej architektury; 
c)  obiekty towarzyszące garażowo-gospodar-

cze. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1  

pkt. 1, obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące 
kształtowania zabudowy oraz sposobu zagospoda-
rowania terenu: 
1)  liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z pod-

daszem użytkowym nie może być wićksza niż 2; 
2)  obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 

50% do 100%; 
3)  poziom parteru maksymalnie 0,50 m nad po-

ziomem projektowanego terenu w miejscu sty-
ku obiektu z najwyżej położoną czćċcią działki; 

4)  maksymalna wysokoċć okapu mierzona od po-
ziomu parteru wynosi 4,0 m w przypadku zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

5)  projektowana zabudowa winna nosić cechy 
regionalnej zabudowy sudeckiej, tj. okładziny 
cokołów i piwnic z kamienia lub jego imitacji, 
drewniane lub drewniano-metalowe balustrady 
balkonów, drewniane obudowy werand, wyku-
szy, lukarn i ċcian szczytowych; 

6)  powierzchnia zabudowy kubaturowych obiek-
tów budowlanych nie może przekraczać 40% 
powierzchni działki; 

7)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej wy-
nosi minimum 0,40; 

8)  wyznacza sić nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a)  dla terenu 2 MN/U i czćċci terenu MN/UT/U - 

6,0 m od linii rozgraniczających drogi we-
wnćtrznej KDW (zgodnie z załącznikiem gra-
ficznym nr 1.9); 

b)  dla terenu 1MN/U i czćċciowo dla terenu 
MN/UT/U stycznie do linii strefy ograniczo-
nego użytkowania istniejącej sieci energe-
tycznej zgodnie z rysunkiem planu (załącznik 
nr 1.9); 

9)  dojazd do terenów z drogi gminnej KL, projek-
towaną drogą wewnćtrzną KDW ; 

3. Wyznacza sić strefć ochronną szerokoċci 
11,00 m po obu stronach od osi linii energetycznej 
biegnącej prze teren objćty granicami planu miej-
scowego. 

4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parcelacji 
gruntów: 
1)  dopuszcza sić podziały wtórne; 
2)  dopuszcza sić łączenie działek. 

§ 50. Teren KDW 
1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDW ustala sić nastćpujące przezna-
czenie: 
1)  podstawowe: drogi wewnćtrzne 

a)  szerokoċć w liniach rozgraniczających 10,0 m; 
b)  szerokoċć jezdni 5,0 m po 2,5 m w obu kie-

runkach; 
c)  obustronne chodniki z pasami zieleni. 

§ 51. 1. Teren położony w Ċcinawicy objćty 
granicami planu miejscowego znajduje sić w za-

sićgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
341 „Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-Zdrój − 
Bystrzyca Kłodzka” – GZWP wymagających szcze-
gólnej ochrony” 
1)  Dla ww. obszarów nakazuje sić w pełni respek-

tować zasady okreċlone dla nich w stosownych 
przepisach odrćbnych oraz w § 18 pkt 4, 5, 
6 niniejszej uchwały. 

2. Obszar objćty granicami planu miejscowe-
go znajduje sić na terenie strefy ochrony poċred-
niej ujćcia wody pitnej dla miasta Wrocławia usta-
nowionej Decyzją Urzćdu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu RLSgwI053/17/74; 
1)  nakazuje sić pełne respektowanie nakazów, 

zakazów i ograniczeĉ ustanowionych dla wyżej 
wymienionej strefy na mocy ww. decyzji Urzć-
du Wojewódzkiego we Wrocławiu; 

3.  Nakazuje sić respektować w pełni zasady 
uregulowaĉ gospodarki wodno-ċciekowej okreċlo-
ne w § 17 pkt 4, 5, 6 niniejszej uchwały. 

4.  Obowiązują odpowiednio pozostałe ustale-
nia Czćċci I i II niniejszej uchwały. 

Rozdział 5 

Ustalenia końcowe 

§ 52. Dla terenów objćtych niniejszym planem 
miejscowym traci moc: 
1)  Uchwała nr 66/IV/2003 Rady Gminy w Kłodzku 

z dnia 29 wrzeċnia 2003 roku w sprawie uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi 
Jaszkowa Górna: 

a)  dla działki nr 661/2 w granicach okreċlonych na 
załączniku nr 1.1. 

2)  Uchwała nr 69/IV/2003 Rady Gminy w Kłodzku 
z dnia 29 wrzeċnia 2003 roku w sprawie uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi 
Żelazno: 
a)  dla działek nr 817/3, 817/4, 817/5 w granicach 

okreċlonych na załączniku nr 1.2 
3)  Uchwała nr 74/IV/2003 Rady Gminy w Kłodzku 

z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kłodzko 
we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie: 
a)  dla działki nr 581 w granicach okreċlonych 

na załączniku nr 1.3 
4)  Uchwała nr 75/IV 2003 Rady Gminy w Kłodzku 

z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kłodzko 
we wsi Stary Wielisław: 
a)  dla czćċci działki nr 1108 w granicach okre-

ċlonych na załączniku nr 1.4; 
b)  dla działki nr 927 w granicach okreċlonych 

na załączniku nr 1.5. 
5)  Uchwała nr 95/IV/2003 Rady Gminy w Kłodzku 

z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie uchwa-
lenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi 
Boguszyn: 
a)  dla działki nr 73/2 i czćċci działki nr 37/1 

w granicach okreċlonych na załączniku  
nr 1.6; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 158 – 16495 – Poz. 2480 

 

b)  dla działki nr 105 i 106/2 w granicach okre-
ċlonych na załączniku nr 1.7. 

6)  Wieċ Jaszkówka (załącznik nr 1.8) i wieċ Ċcina-
wica (załącznik nr 1.9) nie posiadają miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzenne-
go. 

§ 53. 1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala sić stawkć 
procentową w wysokoċci 30%. 

2. Stawka procentowa o której mowa w ust. 1 
jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazo-

wej opłaty należnej od właċciciela nieruchomoċci 
dla Gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomoċci. 

§ 54. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Kłodzko. 

§ 55. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Dolnoċląskiego. 

 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: 
Zbigniew Tur 
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Załącznik nr 1.1 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 1.2 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 1.3 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 1.4 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 1.5 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 1.6 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 1.7 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 1.8 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 1.9 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 

 

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 158 – 16505 – Poz. 2480 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 

 
W sprawie stwierdzenia zgodnoċci ustaleĉ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kłodzko dla Obrćbów: Jaszkowa Górna, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, Boguszyn, 
Jaszkówka  i Ċcinawica z wytycznymi studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kłodzko 
 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm. ) Rada Gminy w Kłodzku stwierdza zgodnoċć miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Kłodzko dla wsi: Jaszkowa Górna, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary 
Wielisław, Boguszyn, Jaszkówka i Ċcinawica z ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kłodzko, przyjćtego uchwałą Nr 386/V/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 
roku. 
Zgodnie z kierunkami rozwoju gminy wynikającymi ze Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kłodzko dla przedmiotowych terenów przewidziana jest odpowiednio: 
1) dla terenów położonych we wsiach: Żelazno, Jaszkówka, Ċcinawica, Stary Wielisław,  Boguszyn – 

funkcja mieszkalnictwa i usług turystycznych; 
2) dla terenów położonych we wsiach: Jaszkowa Górna, Boguszyn, Stary Wielisław – funkcja mieszka-

niowa; 
3) dla terenu położonego we wsi Ołdrzychowice Kłodzkie – funkcja mieszkaniowa i przemysłowa. 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 
 

Rada Gminy w Kłodzku po zapoznaniu sić z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą uwag  
do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla wsi: Jaszkowa 
Górna, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, Boguszyn, Jaszkówka  i Ċcinawica rozstrzyga,  
co nastćpuje: 
Informacja o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą 
oddziaływania na ċrodowisko, dyskusji publicznej i możliwoċci zgłaszania uwag była ogłoszona w Tygo-
dniku Powiatowym Euroregio Glacensis oraz na tablicy ogłoszeĉ urzćdowych Urzćdu Gminy w Kłodzku 
oraz elektronicznie. 

Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu planu miejscowego oraz w terminie obligatoryj-
nym na składanie uwag, tj. 14 dni od ostatniego dnia wyłożenia projektu planu miejscowego do publicz-
nego wglądu nie wpłynćły uwagi dotyczące przedmiotowego planu. 

Miejscowy plan zyskał akceptacjć zainteresowanych stron oraz społeczeĉstwa gminy. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr 405/V/ 
/2010 Rada Gminy w Kłodzku z dnia 
30 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

 
W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla wsi: 
Jaszkowa Górna, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, Boguszyn, Jaszkówka  i Ċcinawica. 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rozstrzyga sić o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej należących do zadaĉ własnych gminy: 
Realizacja programu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga wykonania 
prac infrastrukturalnych należących do zadaĉ własnych gminy. 

Dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla wsi: 
Jaszkowa Górna, Żelazno, Ołdrzychowice Kłodzkie, Stary Wielisław, Boguszyn, Jaszkówka  i Ċcinawica 
opracowano „Prognozć skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego” zawierającą: 
− analizć ustaleĉ planu miejscowego; 
− prognozowane koszty i dochody inwestycyjne. 

Z opracowanej prognozy finansowej w ujćciu zbiorczym wynika, że:  
− prognozowane koszty do poniesienia przez Gminć Kłodzko wyniosą    −         27 000 zł 
− planowane przychody przez Gminć Kłodzko  wyniosą                            −    1 734 149 zł 
− wynik finansowy koĉcowy jest dodatni i wynosi                                    −    1 707 149 zł 
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UCHWAŁA NR XLVI/561/10 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
pomiędzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku 
z uchwałą nr XXXII/390/09 Gminy Kobierzyce 
z dnia 30 marca 2009 roku, w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
pomićdzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową 
w ċrodkowej czćċci wsi Tyniec Mały oraz po 
stwierdzeniu zgodnoċci ze „Studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radć 
Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 
28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
pomićdzy ul. Domasławską, Sportową i Zdrową 
w ċrodkowej czćċci wsi Tyniec Mały, zwany dalej 
planem, który obejmuje obszar przedstawiony na 
rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącz-
nik nr 1 do uchwały. 

2.  Ze wzglćdu na brak wystćpowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
okreċlonych w pkt od 1 do 9 w planie nie okreċla 
sić: 
1)  wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
2)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-


