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UCHWAŁA NR 401/V/2010 
 RADY GMINY KŁODZKO 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 36/IV/2003 z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zasad 
gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kłodzko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a”, art. 40 
ust. 1 , ust 2 pkt 3 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity − Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zm.), art. 34 ust. 6 i art. 68 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ściami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261,  
poz. 2603, ze zm.) Rada Gminy w Kłodzku uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Pkt 4 załącznika nr 1 do uchwały  
nr 36/IV/2003 r. w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami stanowiącymi własnośń Gminy 
Kłodzko „Zasady sprzedaşy lokali mieszkalnych 
i innych nieruchomości” w okresie od 1 lipca do  
30 września 2010 r. otrzymuje brzmienie:  
„4. W okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 września 
2010 r. udziela się 99% bonifikaty od ceny sprzeda-
şy lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców 
.Cena ustalona po bonifikacie powinna byń zapła-
cona najpóŝniej w dniu zawarcia umowy przeno-

szącej własnośń w formie aktu notarialnego. Spo-
sób zapłaty ceny będzie ustalony w protokóle 
uzgodnień i akcie notarialnym”. 

2. Zasady sprzedaşy opisane w ust. 1 stosuje 
się wobec nabywców zawierających umowy nota-
rialne w tym terminie oraz nabywców, którzy złoşą 
wniosek o wykup w terminie od dnia 1 lipca 2010 r. 
do dnia 30 września 2010 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodzko. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy: 
Zbigniew Tur
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UCHWAŁA NR LXII/511/2010 
 RADY GMINY ŚWIDNICA 

 z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niegoszów, gmina Świdnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.),  
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr XXXIV/405/2005 Rady 
Gminy Świdnica z dnia 10 marca 2005 roku  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu 
miejscowego ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
Rada Gminy Świdnica uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wsi Niegoszów, gmina 
Świdnica. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały a przedstawiony na ar-
kuszach: 1A w skali 1 : 1000 i 1B w skali 1 : 5000. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania za-
warte są w załączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzy-
gnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są ustale-
niami planu. 

§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązu-
ją ustalenia dotyczące projektowanego przezna-
czenia terenu, w przypadku gdy ustalenia planu 
nie wprowadzają zmiany dotyczą równieş istnieją-
cego przeznaczenia. Ustala się następujące prze-
znaczenie terenu: 

 
RM/MN/U − tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, 
MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
P/U  teren zabudowy produkcyjno-usługowej, 
RM − tereny zabudowy zagrodowej, 
ZN − tereny zieleni niskiej, 


