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UCHWAŁA NR LII/330/10 
 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

 z dnia 28 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I etapu 
rozbudowy Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,  
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, 
poz. 1458; z 2009 Nr 52, poz. 420 i Nr 157,  
poz. 1247; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41  
i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237  
i Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 75, 
poz. 474), w związku z uchwałą nr XXXVIII/228/09 
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 maja 
2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru I etapu rozbudowy Woje-
wódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych w Stroniu Śląskim, po stwierdzeniu zgod-
ności projektu planu miejscowego z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta i gminy Stronie Ślą-
skie (przyjętego uchwałą nr XI/65/99 Rady Miejskiej 
Stronie Śląskie, zmienionego uchwałą nr X/74/03 
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 lipca 
2003 r.), uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Plan miejscowy obejmuje obszar 
o powierzchni około 1 ha, usytuowany w rejonie 
ulic 40-Lecia i Sudeckiej. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru obję-
tego planem miejscowym przedstawia rysunek 
planu miejscowego w skali 1 : 1000, będący inte-
gralną częścią niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami niniejszej uchwały są: 
1)  rysunek planu miejscowego, o którym mowa 

w ust. 2, zatytułowany: „Miasto Stronie Śląskie. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru I etapu rozbudowy Woje-
wódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Stroniu Śląskim. Rysunek planu 
miejscowego” − załącznik nr 1; 

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu miejscowego − załącznik  
nr 2; 

3)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie miejscowym, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych − załącznik nr 3. 

§ 2. 1. Na rysunku planu miejscowego wystę-
pują następujące oznaczenia przywołane w treści 
niniejszej uchwały: 
1)  granica obszaru objętego planem miejscowym, 

na którym obowiązują ustalenia niniejszej 
uchwały; szczegółowy przebieg tej granicy 
określa linia rozgraniczająca (o której mowa 
w pkt 2), przebiegająca wzdłuż wewnętrznej 
krawędzi linii oznaczającej granicę obszaru pla-
nu miejscowego; 

2)  linia rozgraniczająca tereny o różnym przezna-
czeniu i zasadach zagospodarowania; 

3)  granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej; 
4)  nieprzekraczalna linia zabudowy; 
5)  zasięg podstawowej bryły budynku „a”; 
6)  zasięg planowanej dobudowy części „b” do 

bryły budynku „a”; 
7)  rząd drzew; 
8)  symbole kategorii terenów określające ich 

przeznaczenie. 
2. Pozostałe, nie wymienione w ust. 1, ele-

menty rysunku planu miejscowego mają charakter 
informacyjny. 

3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 
1)  budynkach – termin ten należy rozumieć zgod-

nie z definicją zawartą w przepisach o statysty-
ce publicznej, w tym obejmujący także wiaty; 

2)  budynkach podziemnych – należy przez to ro-
zumieć: 
a)  budynki w całości znajdujące się pod po-

wierzchnią terenu, 
b)  budynki, których górna kondygnacja co naj-

mniej na 50% jej powierzchni znajduje się 
pod powierzchnią terenu, a górny strop tego 
obiektu jest dostępny dla pieszych i/lub po-
jazdów samochodowych, 

c)  dopuszcza się, by budynki podziemne były 
uzupełniane o zadaszone elementy służące 
komunikacji i wentylacji wyprowadzone po-
nad górną kondygnację, w odniesieniu do 
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których nie obowiązują zakazy zabudowy do-
tyczące budynków naziemnych; 

3)  istniejących budynkach lub obiektach − należy 
przez to rozumieć takie, które istniały w dniu 
wejścia w życie niniejszej uchwały oraz te, które 
zostały zrealizowane zgodnie z pozwoleniem na 
budowę wydanym przed tym terminem; 

4)  nowych budynkach lub nowej zabudowie– 
należy przez to rozumieć takie obiekty, które nie 
istniały w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały, z wyłączeniem tych, które zostały zre-
alizowane zgodnie z pozwoleniem na budowę 
wydanym przed tym terminem; 

5)  budynkach pomocniczych – należy przez to 
rozumieć obiekty, takie jak portiernia, stróżów-
ka, obiekty infrastruktury technicznej, czy obiek-
ty dla przechowywania pojemników na odpady; 

6)  planie miejscowym – należy przez to rozumieć 
akt prawa miejscowego będący przedmiotem 
niniejszej uchwały; 

7)  terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi na rysunku 
planu miejscowego, o określonych funkcjach 
i zasadach zagospodarowania, oznaczony od-
powiednim symbolem cyfrowo-literowym, z za-
strzeżeniem, że termin „teren” został zastoso-
wany także w zwrocie „powierzchnia terenów 
biologicznie czynnych”, który należy rozumieć 
zgodnie ze znaczeniem zawartym w rozporzą-
dzeniu w przepisach prawa budowlanego; 

8)  wysokości– należy przez to rozumieć: 
a)  w przypadku budynków – pionową odle-

głość liczoną zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, 

b)  w przypadku obiektów budowlanych nie bę-
dących budynkami usytuowanych na grun-
cie – pionową odległość od poziomu gruntu 
do najwyższego punktu tego obiektu, 

c)  w przypadku obiektów budowlanych nie bę-
dących budynkami usytuowanych na bu-
dynkach – pionową odległość od miejsca 
mocowania do najwyższego punktu tego 
obiektu; 

9)  zabudowie – należy przez to rozumieć budynek 
lub budynki. 

Rozdział 2 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

§ 3. 1. Teren oznaczony symbolem „1.UZ” – 
obejmujący cały obszar planu miejscowego − 
przeznacza się dla usług ochrony zdrowia. 

2. Na terenie oznaczonym „1.UZ” dopuszcza się 
1)  usługi towarzyszące usługom wymienionym 

w ust. 1; 
2)  zieleń urządzoną i obiekty małej architektury; 
3)  lokalizację miejsc postojowych dla pojazdów 

samochodowych w sposób określony w § 7 
ust. 6 pkt 5, i dla rowerów. 

3. Użytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, 
nie może zająć więcej niż 25% powierzchni terenu; 

nie dotyczy garaży umieszczanych na kondygna-
cjach podziemnych. 

§ 4. 1. Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony środo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego wymie-
nione w następnych ustępach. 

2. Obszar planu miejscowego podlega ograni-
czeniom wynikającym z położenia w zasięgu: 
1)  Otuliny Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego; 
2)  strefy ochrony pośredniej ujęcia wody dla mia-

sta Wrocławia; 
3)  Obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

– ONO 339 „Zbiornik Góry Bialskie - Śnieżnik”. 
3. Powierzchnie o utwardzonej nawierzchni 

muszą być wyposażone w urządzenia odprowa-
dzania wód opadowych i roztopowych do systemu 
kanalizacyjnego lub, po odpowiednim oczyszcze-
niu, do wód powierzchniowych; w przypadku za-
stosowania nawierzchni częściowo utwardzonych 
(„ażurowych”) nakazuje się odpowiednio zabez-
pieczyć środowisko gruntowo-wodne przed zanie-
czyszczeniem. 

4. W zagospodarowaniu należy wprowadzić 
niezbędne zabezpieczenia przed erozją gruntu. 

5. Ze względu na dopuszczalne poziomy hała-
su, o których mowa w przepisach o ochronie śro-
dowiska obszar planu zalicza się do terenów szpi-
tali w miastach. 

6. Budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na pobyt ludzi muszą być sytuowane poza zasię-
giem uciążliwości określonych w przepisach 
o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod wa-
runkiem zastosowania w nich rozwiązań odpo-
wiednio ograniczających te uciążliwości; dotyczy 
to w szczególności uciążliwości wywoływanych 
ruchem na ulicach i drogach publicznych oraz we-
wnętrznych. 

7. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na środowi-
sko, dla których raport o oddziaływaniu przedsię-
wzięcia na środowisko sporządzany jest obowiąz-
kowo z innych względów niż możliwość oddziały-
wania na obszar NATURA 2000. 

8. Nie dopuszcza się lokalizację nowych 
nadawczych urządzeń i obiektów radiowych i ra-
diotelekomunikacyjnych, w tym dla telefonii ko-
mórkowej. 

§ 5. 1. Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej, wymienione w następnych ustę-
pach. 

2. Cały obszar planu miejscowego obejmuje 
się strefą „B” ochrony konserwatorskiej. 

3. Na obszarze strefy „B” ochrony konserwa-
torskiej: 
1)  należy zachować gabaryt budynku „a” w zasię-

gu podstawowej jego bryły, w tym ukształto-
wanie głównych połaci dachu z dopuszczalno-
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ścią przekształceń jedynie w rejonie połączenia 
z nową dobudowywaną częścią tego budynku; 

2)  nowa dobudowywana część, oznaczona jako 
„b”, powinna mieć: 
a)  kalenicę na wysokości kalenicy dachu 

w budynku „a”, 
b)  dach z symetrycznymi głównymi połaciami 

o nachyleniu 42° ±3°, w którym lukarny mo-
gą występować w połaciach, co najwyżej na 
50% ich długości; 

3)  dla budynków pomocniczych ustala się: 
a)  jedną kondygnację nadziemną, 
b)  wysokość 3−4 m do górnego gzymsu, 
c)  maksymalną wysokość 8 m do górnego 

punktu dachu, 
d)  dach o symetrycznych głównych połaciach 

i o nachyleniu 42° ±3°, 
e)  powierzchnia zabudowy do 30 m²; 

4)  pokrycie dachów wyłącznie dachówką cera-
miczną o ceglastym odcieniu lub blachą mie-
dzianą. 

4. Na obszarze planu miejscowego nie wystę-
pują obiekty, które można by uznać za dobra kultu-
ry współczesnej. 

§ 6. 1. Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące wymagań wynikają-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych wymienione w następnych ustępach i w in-
nych regulacjach niniejszej uchwały. 

2. Ogrodzenia wzdłuż ulic publicznych należy 
wykonywać wyłącznie: z kamienia, z nietynkowa-
nej cegły, z pokrytego tynkiem muru, z prętów lub 
siatek metalowych lub z drewna. 

3. Przekraczająca 1,3 m wysokości część ogro-
dzenia wzdłuż ulic publicznych musi być ażurowa 
z prześwitami zajmującymi co najmniej 80% po-
wierzchni, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytu-
acji, gdy ogrodzenie to stanowi równocześnie mur 
oporowy podtrzymujący skarpę. 

§ 7. 1. Na obszarze planu miejscowego obowią-
zują ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu oraz ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego wymienione w następnych ustępach. 

2. Nieprzekraczalna linia zabudowy określa za-
sięg dokonywania rewaloryzacji i rozbudowy ist-
niejącego budynku, w tym dobudowy nowej jego 
części. 

3. W zasięgu nieprzekraczalnej linii zabudowy 
nie dopuszcza się lokalizacji budynków pomocni-
czych. 

4. Dopuszcza się wznoszenie nie więcej niż 
3 budynków pomocniczych. 

5. Miejsca postojowe dla pojazdów samocho-
dowych mogą być realizowane jako: 
1)  podziemne, umieszczone w garażach będących 

podziemnymi budynkami, 
2)  umieszczone w garażach wbudowanych na 

podziemnych kondygnacjach dobudowanej 
części budynku „a”, 

3)  umieszczone w garażach wbudowanych na 
kondygnacjach nadziemnych w dobudowanej 
nowej części budynku „a”, 

4)  nie zadaszone terenowe. 
6. Maksymalny zasięg powierzchni zabudo-

wanej budynkiem określają nieprzekraczalne linie 
zabudowy oraz dopuszczenie na dodatkowych  
90 m² wzniesienia nowych budynków pomocni-
czych. 

7. Minimalny udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej na działce budowlanej nie może 
wynosić mniej niż 20%. 

8. Wysokość masztów, anten i innych urzą-
dzeń ustawianych na budynkach nie może prze-
kraczać 5 m, a wolnostojących budowli tego typu 
12 m. 

9. Ustala się obowiązek utrzymania bądź 
wprowadzenia rzędów drzew w miejscach okre-
ślonych na rysunku planu miejscowego. 

10. Powierzchnie pokryte nawierzchniami 
utwardzonymi lub zabudowane muszą mieć 
sprawnie funkcjonujące odwodnienie deszczowe. 

11. Odwodnienie dekarskie obiektów budow-
lanych nie może być wyprowadzane bezpośrednio 
na powierzchnię gruntu niezabezpieczoną na-
wierzchnią utwardzoną. 

§ 8. 1. Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości 
wymienione w następnych ustępach. 

2. Dopuszcza się wydzielenie nowych granic 
działek i nieruchomości dla obiektów komunikacji 
i infrastruktury technicznej oraz dla powiększenia 
sąsiedniej działki. 

3. Na obszarze objętym planem miejscowym 
dopuszcza się wydzielanie także innych − niż okre-
ślono w ust. 2 − nowych granic nieruchomości 
przy uwzględnieniu następujących zasad: 
1)  nowy układ granic ma umożliwić obsługę każ-

dej nieruchomości w zakresie infrastruktury 
technicznej i dostępu do ulicy publicznej,  
w zgodzie z regulacjami niniejszej uchwały 
i przepisami odrębnymi; 

2)  dopuszcza się realizowanie obsługi i dostępu, 
o których mowa w punkcie 1, poprzez ulice 
wewnętrzne; 

3)  możliwe będzie zagospodarowanie zgodne 
z innymi ustaleniami niniejszej uchwały oraz 
przepisami odrębnymi. 

4. Dopuszcza się dokonywanie scaleń grun-
tów, które nie powodują pomniejszenia ustalonych 
w planie miejscowym powierzchni ulic i publicz-
nych przejść pieszych. 

§ 9. 1. Na obszarze planu miejscowego obo-
wiązują ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej oraz dotyczące wyma-
gań wynikających z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych wymienione w następnych 
ustępach. 
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2. Należy zapewnić zjazdy z ulic graniczących 
od południa i od zachodu z obszarem planu. 

3. Dopuszcza się prowadzenie dróg we-
wnętrznych. 

4. Nakazuje się zlokalizować co najmniej 
8 miejsc postojowych dla pojazdów samochodo-
wych. 

5. W zakresie lokalizacji urządzeń infrastruktu-
ry technicznej obowiązują następujące ustalenia: 
1)  dopuszcza się lokalizację nowych urządzeń in-

frastruktury technicznej, przy czym elementy li-
niowe mogą być realizowane wyłącznie jako 
podziemne lub wbudowane; 

2)  przy lokalizacji urządzeń infrastruktury tech-
nicznej należy ograniczać utrudnienia dla prze-
znaczenia określonego w § 3; 

3)  dopuszcza się zmianę lokalizacji istniejących 
urządzeń infrastruktury technicznej przy 
uwzględnieniu tytułów prawnych zaintereso-
wanych podmiotów; 

4)  przy sytuowaniu nowych obiektów budowla-
nych oraz sadzenia drzew i krzewów należy 
uwzględnić ograniczenia wynikające z sąsiedz-
twa istniejących urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, które nie będą podlegały zmianom lo-
kalizacji; 

5)  sposób zagospodarowania winien umożliwiać 
odpowiednim służbom dostęp do urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

6)  przy budowie nowych sieci wodociągowych 
i gruntownej przebudowie istniejących należy 
instalować hydranty naziemne w obszarach, na 
których ich brakuje. 

6. Zakazuje się sadzenia drzew i krzewów 
w sąsiedztwie urządzeń podziemnych w miejscach 
i w sposób prowadzący do uszkodzenia tych urzą-
dzeń lub ograniczenia do nich dostępu. 

7. Obsługę obszaru objętego planem miej-
scowym w zakresie infrastruktury technicznej 
określa się następująco: 
1)  zaopatrzenie w wodę należy realizować poprzez 

podłączenie do sieci wodociągowej; sieć wodo-
ciągowa musi być wyposażona w hydranty do 
zewnętrznego gaszenia pożaru; 

2)  ścieki bytowe lub komunalne należy kierować 
do sieci kanalizacji sanitarnej; 

3)  ścieki inne niż komunalne nakazuje się odpro-
wadzać do sieci, o których mowa w pkt 2, po 
odpowiednim oczyszczeniu i na warunkach 
uzgodnionych z operatorami sieci; 

4)  wyposażenie terenów zabudowanych i utwar-
dzonych w urządzenia odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych; 

5)  zaopatrzenie w energię elektryczną i gaz sie-
ciowy, w tym do celów grzewczych, może być 
realizowane odpowiednio do potrzeb; 

6)  obsługa w zakresie telekomunikacji odpowied-
nio do potrzeb systemami przewodowymi lub 
bezprzewodowymi; 

7)  należy zapewnić odpowiednie miejsca dla 
ustawienia pojemników na odpady komunalne, 
w tym służących do segregacji tych odpadów. 

8. Należy zapewnić niezbędne drogi dojazdo-
we. 

§ 10. Na obszarze planu miejscowego obowią-
zuje następujące ustalenie dotyczące sposobów 
i terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania obszarów − przed rozpo-
częciem wprowadzania określonego w planie 
miejscowym przeznaczenia dopuszcza się użytko-
wanie niezagospodarowanych w sposób docelowy 
obszarów w formie zaplecza prac budowlanych 
prowadzonych w sąsiedztwie. 

§ 11. Na obszarze planu obowiązuje 30% 
stawka procentowa stanowiąca podstawę do okre-
ślania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Rozdział 3 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Stronia Śląskiego. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady: 
Ryszard Suliński 
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA 

UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  
DLA OBSZARU I ETAPU ROZBUDOWY WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA  

DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE CHORYCH W STRONIU ŚLĄSKIM. 
 

W nawiązaniu do wymogu wynikającego z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Miejska  
w Stroniu Śląskim, odstępuje od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Bur-
mistrza uwag, gdyż jedyna uwaga złożona do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu została  
w całości uwzględniona przez Burmistrza Stronia Śląskiego. 
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA ZAPISANYCH  
W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ 

WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 
PUBLICZNYCH. 

 

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.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miej-
skiej w Stroniu Śląskim rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim – 
będąca podstawowym przedmiotem ustaleń planu – będzie realizowana przez zainteresowanego inwe-
stora. 

§ 2. Inwestycja wymieniona w § 1 nie należy do zadań własnych Gminy Stronie Śląskie i nie przewi-
duje się finansowania tej inwestycji z budżetu Gminy Stronie Śląskie. 
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