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UCHWAŁA NR LII/460/10 
 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we 
wsi Lasówka na działkach nr 6/1, 8/1, 9 i 10 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņ-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późn. zm.1)), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.2)) 
oraz w zwiņzku z uchwałņ nr XXV/200/08 Rady 
Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 kwietnia 
2008 r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czňści wsi Lasówka na działkach nr 6/1, 
8/1, 9 i 10, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka 
(uchwała nr XXXVIII/233/97 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 6 czerwca 1997 roku) 
Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co 
nastňpuje: 

§ 1. 1.  Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego we 
wsi Lasówka działki nr 6/1, 8/1, 9 i 10 − Gmina By-
strzyca Kłodzka.  

2.  Ustalenia planu miejscowego określonego 
w ust. 1 stanowiņ:  
1)  niniejsza uchwała;  
2)  rysunek planu w skali 1:1000 stanowiņcy za-

łņcznik graficzny do niniejszej uchwały − jako 
załņcznik nr 1.  

3.  Załņcznikami do niniejszego planu miej-
scowego sņ rozstrzygniňcia z art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  
1)  o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu pla-

nu – załņcznik nr 2;  
2)  o sposobie realizacji zapisanych w planie miej-

scowym inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należņ do zadań własnych 
gminy i o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych − załņcz-
nik nr 3.  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu miejscowego jest:  
1)  realizacja zamierzeń gminy w zakresie tworze-

nia warunków dla powstania nowych podmio-
tów gospodarczych;  

2)  umożliwienie realizacji zamierzeń zgodnie  
z uprawnieniami inwestora do zagospodarowa-
nia terenu, do którego posiada tytuł prawny;  

3)  ochrona interesu publicznego w szczególności 
w zakresie spełnienia wymogów wynikajņcych 
z potrzeby ochrony środowiska oraz prawidło-
wego gospodarowania zasobami przyrody;  

4)  uporzņdkowanie struktury funkcjonalno – prze-
strzennej całości obszaru w granicach planu 
miejscowego;  

5)  zapewnienie przestrzennych, technicznych i te-
renowo-prawnych warunków rozbudowy ukła-
du komunikacyjnego oraz sieci i urzņdzeń infra-
struktury technicznej;  

6)  ustalenie zasad podziału geodezyjnego działek.  

§ 3. Przedmiot ustaleń planu miejscowego 
obejmuje:  

1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5)  wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych;  

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy;  

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrňbnych, 
w tym terenów górniczych, a także narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
grożonych osuwaniem siň mas ziemnych;  

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objňtych planem miej-
scowym;  

9)  szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy;  

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej;  

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i użytkowania terenów;  

12)  stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy.  

§ 4. Ilekroń w dalszych przepisach jest mowa o:  
1)  uchwale – należy przez to rozumień niniejszņ 

uchwałň;  
2)  planie miejscowym − należy przez to rozumień 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego terenu położonego we wsi Lasówka, 
działki nr 6/1, 8/1, 9 i 10 − Gmina Bystrzyca 
Kłodzka;  

3)  przepisach odrňbnych − należy przez to rozu-
mień odpowiednie przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi;  
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4)  rysunku planu − należy przez to rozumień gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie sy-
tuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 1000 
stanowiņcy załņcznik do niniejszej uchwały;  

5)  terenie − należy przez to rozumień teren 
o określonym w planie miejscowym przezna-
czeniu podstawowym lub dopuszczalnym, 
zawarty w granicach linii rozgraniczajņcych 
wyznaczonych na rysunku miejscowego planu 
oraz oznaczony stosownym numerem i sym-
bolem literowym, na którym obowiņzujņ te 
same ustalenia miejscowego planu;  

6)  przeznaczeniu podstawowym terenu − należy 
przez to rozumień podstawowe funkcje, pod 
które przeznacza siň ograniczony liniami roz-
graniczajņcymi i oznaczony odpowiednim 
symbolem teren na rysunku planu;  

7)  przeznaczeniu dopuszczalnym terenu − należy 
przez to rozumień przeznaczenie inne niż pod-
stawowe, które może byń wprowadzone na 
czňści terenu określonego w pkt 5 jeżeli takie 
jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne;  

8)  urzņdzeniach towarzyszņcych − należy przez to 
rozumień obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne 
urzņdzenia pełniņce służebnņ rolň wobec prze-
znaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
wyznaczonego terenu;  

9)  przestrzeni publicznej − należy przez to rozu-
mień tereny w obrňbie ściśle określonych linii 
rozgraniczajņcych ulic, placów, wydzielonych 
ciņgów pieszo – jezdnych, ścieżek rowero-
wych i innych urzņdzeń powszechnie dostňp-
nych lub określonych za dostňpne przez sa-
morzņdowe władze gminne lub organy admi-
nistracji rzņdowej;  

10)  odległości i strefy ograniczeń zabudowy − 
należy przez to rozumień ograniczenia wywo-
łane obecnościņ lub działaniem istniejņcego 
lub projektowanego przeznaczenia terenu, 
urzņdzeń i sieci technicznych, dróg i ulic, wy-
magajņcych zachowania odległości od innych 
funkcji lub urzņdzeń, stosownie do wymaga-
nych standardów technicznych;  

11)  zabudowie mieszkaniowej − należy przez  
to rozumień jeden budynek mieszkalny jedno-
rodzinny lub ich zespół wraz z przeznaczeniem 
dla potrzeb mieszkajņcych w nich rodzin bu-
dynkami garażowymi i gospodarczymi;  

12)  usługach – należy przez to rozumień usługi 
zwiņzane z funkcjņ osiedla takie jak zdrowia, 
handlu, gastronomii itp.;  

13)  zabudowie mieszkaniowej – letniskowej – 
należy przez to rozumień budynek mieszkalny 
z funkcjņ letniskowņ z pokojami gościnnymi 
oraz pomieszczeniami gospodarczymi i gara-
żami;  

14)  zabudowie mieszkaniowej z usługami tury-
styczno-hotelowymi − należy przez to rozu-
mień budynek zwiņzany z funkcjņ usług tury-
styki, hotelarstwa i gastronomii oraz zwiņza-
nymi z tņ funkcjņ urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi i komunikacji i funkcjņ mieszkaniowņ dla 
właściciela obiektu;  

15)  drogach wewnňtrznych − rozumie siň przez  
to istniejņce i projektowane drogi dojazdowe, 

niezbňdne dla zapewnienia prawidłowej ob-
sługi działek i obiektów oraz terenów rolnych 
i leśnych − w stosunku do nich nie wystňpujņ 
obowiņzki Gminy dotyczņce budowy, utrzy-
mania i inne dotyczņce dróg gminnych;  

16)  powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
rozumie siň przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ślinnościņ oraz wodň powierzchniowņ  
na działce budowlanej;  

17)  powierzchni zabudowy – rozumie siň przez  
to sumň powierzchni kondygnacji partero-
wych budynków znajdujņcych siň na działce, 
liczonņ po zewnňtrznym obrysie murów po-
szczególnych obiektów.  

§ 5. Ustalenia formalno-prawne:  
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego we wsi Lasów-
ka działki nr 6/1, 8/1, 9 i 10 − Gmina Bystrzyca 
Kłodzka jest obowiņzujņcym przepisem gminnym 
w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 
przestrzennej, który określa przeznaczenie terenu, 
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 
sposób zagospodarowania i warunki zabudowy 
terenu.  

§ 6. Przeznaczenie terenów:  
1)  dla terenów wyznaczonych w planie miejsco-

wym ściśle określonymi liniami rozgraniczajņ-
cymi ustala siň przeznaczenie podstawowe, a w 
uzasadnionych przypadkach przeznaczenie do-
puszczalne w nastňpujņcym zróżnicowaniu:  

a)  MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej  
z usługami,  

b)  K – tereny komunikacji,  
c)  ZN/WW − tereny zieleni nieurzņdzonej i wód 

powierzchniowych;  
2)  ustalenia szczegółowe w zakresie poszczegól-

nych terenów z uwzglňdnieniem powyższych 
symboli literowych oraz podziału numeryczne-
go zawarte sņ w § 8 niniejszej uchwały, przyjňte 
oznaczenia sņ spójne z rysunkiem planu miej-
scowego, a dla przestrzeni publicznej w zakresie 
komunikacji ustalenia szczegółowe zawarte  
sņ w § 9 niniejszej uchwały;  

3)  istniejņca oraz projektowana zabudowa reali-
zowana w obrňbie poszczególnych terenów 
wydzielonych w planie miejscowym nie może 
w żadnym przypadku oddziaływań znaczņco na 
środowisko;  

4)  nie dopuszcza siň realizacji zabudowy w obrň-
bie terenów o innym przeznaczeniu niż podsta-
wowe lub dopuszczalne;  

5)  tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, 
do czasu jego realizacji mogņ byń użytkowane 
w sposób dotychczasowy, pod warunkiem ich 
udostňpnienia dla wykonania dojazdów 
i uzbrojenia, w zakresie wynikajņcym z ustaleń 
planu miejscowego;  

6)  zasady podziału nieruchomości określajņ aktu-
alne granice nieruchomości wynikajņce z geo-
dezyjnej ewidencji gruntów oraz ustalenia pla-
nu miejscowego, dopuszcza siň wtórne lub do-
datkowe podziały nieruchomości, pod warun-
kiem spełnienia wymogów określonych w pkt 7;  

7)  podziały nieruchomości wtórne lub dodatkowe 
mogņ byń dokonywane na podstawie projektu 
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zagospodarowania terenu nieruchomości, 
spójnego z ustaleniami niniejszego planu  
i zgodnego z przepisami odrňbnymi oraz spo-
rzņdzonego przez osobň przygotowanņ zawo-
dowo, posiadajņcņ uprawnienia urbanistyczne 
lub architektoniczne i wpisanņ na listň izby sa-
morzņdu urbanistów albo architektów;  

8)  przy projektowaniu budynków na terenie wsi 
zaleca siň zapoznanie z opracowaniem „Archi-
tektura regionalna pogranicza Kłodzko – Orlic-
kiego” przygotowanym przez Starostwo Powia-
towe w Kłodzku w celu prawidłowego zastoso-
wania do projektowania materiałów detalu ar-
chitektury, formy dachów itp.  

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe  

§ 7. Dla obszaru objňtego planem miejsco-
wym ustala siň nastňpujņce przeznaczenie pod-
stawowe i dopuszczalne dla poszczególnych tere-
nów:  
1)  1MN U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U – tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszka-
niowej letniskowej i usługowej;  

2)  KDw – wewnňtrzne drogi dojazdowe;  
3)  KD-Y – ciņg pieszo-jezdny;  
4)  ZN/WW – tereny zieleni nieurzņdzonej i wód 

powierzchniowych.  

§ 8. Zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy:  
1)  tereny 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U:  

a)  ustala siň jako przeznaczenie podstawowe – 
zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ, 
mieszkaniowo-letniskowņ i usługowņ w za-
kresie turystyki i rekreacji, zdrowia, handlu, 
gastronomii itp.,  

b)  ustala siň jako przeznaczenie dopuszczalne – 
zabudowň letniskowņ, małņ architekturň, zie-
leń średnio-wysokņ i niskņ ozdobnņ i urzņ-
dzenia towarzyszņce,  

c)  dopuszcza siň łņczenie w jednym obiekcie 
funkcji mieszkaniowej i usługowej,  

d)  granice projektowanych działek określa ry-
sunek planu,  

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy określa ry-
sunek planu (min. 8 m od granicy działki),  

f)  orientacyjne usytuowanie projektowanej za-
budowy określa rysunek planu,  

g)  ustala siň maksymalnņ wysokośń zabudowy 
2 pełne kondygnacje nadziemne z podda-
szem użytkowym z możliwościņ podpiwni-
czenia do wysokości wynikajņcej z konfigu-
racji terenu,  

h)  dachy strome dwu lub wielospadowe o na-
chyleniu połaci pod takim samym kņtem 
35°−45°, główne połacie dachu w jednym 
obiekcie budowlanym muszņ mień jednako-
wy spadek, a pokrycie dachu dachówkņ ce-
ramicznņ lub innym materiałem naturalnym 
takimi jak łupek, gont, blacha dachówkopo-
dobna,  

i)  architektura obiektów winna byń inspirowa-
na zabudowņ charakterystycznņ dla budow-
nictwa Kotliny Kłodzkiej lub dobrņ architek-

turņ współczesnņ wkomponowanņ w otacza-
jņcy krajobraz i ukształtowanie terenu, a pro-
jektowane obiekty gabarytami, charakterem, 
formņ architektonicznņ, materiałem i deta-
lem architektury winny nawiņzań do archi-
tektury regionalnej i historycznej zabudowy 
wsi,  

j)  garaże należy projektowań jako wbudowane 
w budynkach lub powiņzane z nimi gabary-
towo,  

k)  maksymalny wskaźnik zabudowy działek  
do 30%,  

l)  dojście do działek od projektowanych we-
wnňtrznej dróg dojazdowych KDw i ciņgu 
pieszo-jezdnego KD-Y,  

m)  na działkach należy przewidzień pojemniki 
na odpady komunalne,  

n)  dopuszcza siň w określonych przypadkach 
możliwośń łņczenia działek z zachowaniem 
warunków podanych w punktach jw.,  

o)  miejsca postojowe dla samochodów miesz-
kańców w granicach poszczególnych działek,  

p)  dla zabudowy letniskowej ustala siň wyso-
kośń zabudowy 1 kondygnacja z poddaszem 
użytkowym,  

q)  na całym obszarze wprowadza siň zakaz sto-
sowania ogrodzeń betonowych, w tym rów-
nież prefabrykowanych, poza niezbňdnymi 
słupkami i podmurówkami o prostych for-
mach,  

r)  przy podziałach wtórnych ustala siň mini-
malnņ powierzchniň działki 1500 m²;  

2)  teren KDw – ustala siň jako przeznaczenie pod-
stawowe wewnňtrznņ drogň dojazdowņ obsłu-
gujņcņ projektowane działki;  

3)  teren KD-Y – ustala siň jako przeznaczenie pod-
stawowe – teren komunikacji pieszo-jezdnej;  

4)  teren ZN/WW – ustala siň jako przeznaczenie 
podstawowe terenu zieleni nieurzņdzonej i wód 
powierzchniowych.  

§ 9. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:  
1)  projektowane zespoły zabudowy obsługiwane 

bňdņ układem komunikacji kołowej zawartym 
w granicach planu miejscowego, tj. projekto-
wanņ drogņ wewnňtrznņ KDw włņczonymi do 
drogi wojewódzkiej Nr 389 oraz projektowanym 
ciņgiem pieszo-jezdnym KD-Y włņczonym do 
drogi wewnňtrznej KDw;  

2)  KDw – wewnňtrzna droga dojazdowa:  
a)  linie rozgraniczajņce dróg – 10 do12 metrów,  
b)  szerokośń jezdni – 5 metrów,  
c)  obustronne chodniki z pasami zieleni izola-

cyjnej;  
3)  KD-Y − ciņg pieszo-jezdny szerokośń ciņgu 

5 metrów;  
4)  linie rozgraniczajņce w obecnym stanie włada-

nia, w przypadku udokumentowanej przez in-
westora przebudowy, lub modernizacji drogi 
wskazane jest poszerzenie linii rozgraniczajņ-
cych do wymaganych 25 m;  

5)  lokalizacja nowych zjazdów wyłņcznie za zgodņ 
zarzņdcy drogi;  

6)  prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie 
drogi za zgodņ zarzņdcy drogi;  
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7)  klasa drogi Z 1/2;  
8)  linia zabudowy dla nowych obiektów minimum 

10 m od krawňdzi drogi na obszarze zabudowa-
nym i na obszarze niezabudowanym 20 m od 
linii rozgraniczanej drogi.  

§ 10. 1.  Zasady i ustalenia w zakresie uzbroje-
nia terenu i systemów infrastruktury technicznej:  
1)  jako elementy infrastruktury technicznej terenu 

ustala siň istniejņce i planowane: działki, obiek-
ty, urzņdzenia techniczne, sieci nadziemne 
i podziemne wraz z urzņdzeniami towarzyszņ-
cymi, które służņ lub bňdņ służyń zaopatrzeniu 
terenów zabudowy i gospodarowania w ener-
giň elektrycznņ, wodň przeznaczonņ do spożycia 
i dla celów przeciwpożarowych, przyłņcza tele-
techniczne oraz odprowadzeniu ścieków byto-
wych, opadowych, komunalnych lub przemy-
słowych;  

2)  dopuszcza siň zmianň standardów technicznych 
bņdź technologii obiektów, urzņdzeń technicz-
nych i sieci wraz z urzņdzeniami towarzyszņcy-
mi z zakresu infrastruktury technicznej pod wa-
runkiem, że nie bňdņ powodowały znaczņcych 
oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi 
określonych w przepisach odrňbnych;  

3)  ustala siň zasadň sytuowania nowych odcinków 
sieci uzbrojenia technicznego w obrňbie linii 
rozgraniczajņcych dróg, zgodnie z wymogami 
przepisów odrňbnych, po uzyskaniu zgody i na 
warunkach technicznych określonych przez za-
rzņdcň drogi dopuszcza siň prowadzenie sieci 
oraz lokalizacje zwiņzanych z nimi urzņdzeń 
i budowli na innych terenach przeznaczenia 
podstawowego pod warunkiem nie zakłócenia 
funkcji tych terenów i po uzyskaniu zgody wła-
ścicieli lub zarzņdców;  

4)  do istniejņcych i projektowanej sieci uzbrojenia 
technicznego, obiektów i urzņdzeń technicznych 
nakazuje siň zapewniń możliwośń swobodnego 
dostňpu dla ich zarzņdców, w celu nadzoru 
technicznego, remontu czy przebudowy na wa-
runkach uzgodnionych z właścicielami terenów;  

5)  wszelkie obiekty infrastruktury technicznej, a w 
szczególności wod.-kan., elektryczne, ciepłow-
nicze należy realizowań zgodnie z opracowa-
niami rozwoju gminnej infrastruktury technicz-
nej.  

2.  W zakresie zaopatrzenia w wodň z ujňń 
własnych (studnie głňbinowe wody podziemnej) 
po uzyskaniu stosownych zezwoleń wynikajņcych 
z przepisów szczególnych. Docelowo po wybudo-
waniu wodociņgu z sieci wiejskiej.  

3.  W zakresie odprowadzania i unieszkodli-
wiania ścieków sanitarnych ustala siň odprowa-
dzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych 
lub biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ście-
ków, docelowo do kolektora zbiorczego. Obowiņ-
zuje bezwzglňdny zakaz odprowadzania nie 
oczyszczonych ścieków bytowych do gruntu, ro-
wów lub ścieków naturalnych.  

4.  W zakresie odprowadzania wód deszczo-
wych powierzchniowo lub do istniejņcych przy-
drożnych rowów melioracyjnych.  

5.  W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ z projektowanej sieci wiejskiej lub z projek-

towanej stacji transformatowej wraz z obwodami 
średniego i niskiego napiňcia na warunkach okre-
ślonych przez właściciela sieci.  

6.  W zakresie zaopatrzenia w energiň cieplnņ 
z lokalnych źródeł przy wykorzystaniu ekologicz-
nych czynników grzewczych takich jak: paliwa 
płynne lub elektryczne o niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń.  

7.  Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w wodň, energiň elektrycznņ, odpro-
wadzanie ścieków oraz lokalizacje innych urzņdzeń 
technicznych wymagajņ uzyskania warunków 
technicznych od właściwych dysponentów sieci.  

§ 11. Zasady i ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska:  
1)  teren objňty planem miejscowym leży:  

a)  w granicach Obszaru Chronionego Krajobra-
zu Gór Bystrzyckich i Orlickich,  

b)  w sņsiedztwie specjalnego obszaru ochrony 
siedlisk Natura 2000 Dzika Orlica 
(PHL020061), po drugiej stronie drogi woje-
wódzkiej, co stwarza obowiņzek stosowania 
siň do zakazów i warunków określonych od-
powiednimi zarzņdzeniami;  

2)  działalnośń przedsiňwziňń lokalizowanych na 
przedmiotowym obszarze nie może powodo-
wań ponadnormatywnego obciņżenia środowi-
ska naturalnego poza granicami działki, do któ-
rej inwestor posiada tytuł prawny;  

3)  realizacja projektowanej zabudowy nie może 
naruszań zasad ochrony środowiska naturalne-
go obowiņzujņcych dla tych chronionych obsza-
rów, ani pogorszyń stanu lub uszczupliń jego 
zasobów i walorów oraz uwzglňdniań wystňpu-
jņce w sņsiedztwie (poza granicami planu) sta-
nowiska roślin chronionych i zwierzņt;  

4)  celem ochrony środowiska, gleby, wód po-
wierzchniowych i wgłňbnych przed zanieczysz-
czeniami należy:  
a)  wewnňtrzne drogi dojazdowe, chodniki, 

miejsca parkingowe i place wykonań jako 
utwardzone,  

b)  gospodarkň ściekowņ oraz odprowadzenie 
wód opadowych rozwiņzań w sposób okre-
ślony w § 10,  

c)  gospodarkň cieplnņ rozwiņzań w sposób 
określony w § 10,  

d)  bezwzglňdnie zachowań istniejņcy staro-
drzew oraz kompleks zieleni,  

e)  na odpady stałe przewidzień kontenerowe 
zbiorniki odpadów, a wywóz odpadów na 
zasadach umowy z komunalnņ służbņ,  

f)  tereny działek budowlanych zagospodaro-
wań zieleniņ ozdobnņ niskņ i średniowysokņ,  

g)  powierzchnie miejsc postojowych nakazuje 
siň wykonań z trwałej, nieprzepuszczalnej 
nawierzchni, by zanieczyszczone wycieki  
z samochodów w postaci: paliw, olejów i 
smarów nie przenikały do ziemi,  

h)  nakazuje siň udrożniń i zapewniń stałņ kon-
serwacjň otwartych rowów odwadniajņcych,  

i)  zakazuje siň lokalizacji obiektów lub urzņ-
dzeń, których funkcjonowanie powoduje 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego ha-
łasu zewnňtrznego, mierzonego na grani-
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cach wyznaczonych terenów przeznaczenia 
podstawowego lub działek budowlanych, 
zgodnie z parametrami określonymi w prze-
pisach odrňbnych,  

j)  zakazuje siň wprowadzania do miejscowego 
środowiska przyrodniczego obcych mu gatun-
ków roślin, a także innych form rozwoju,  

k)  zaleca siň realizowań nowe nasadzenia zieleni 
ozdobnej, rekreacyjnej i użytkowej w oparciu 
o wybór rodzimych gatunków, powszechnie re-
prezentowanych w miejscowym środowisku,  

l)  zachowań zadrzewienia wystňpujņce wzdłuż 
istniejņcych dróg.  

Rozdział 3 

§ 12. Ustalenia dotyczņce wartości nierucho-
mości:  
1)  konsekwencjņ uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest wzrost 
wartości nieruchomości w granicach opraco-
wania planu;  

2)  ustala siň stawkň procentowņ w wysokości 30% 
od wzrostu wartości nieruchomości zbudowa-
nej i przeznaczonej do zabudowy;  

3)  określona powyżej stawka procentowa jest 
podstawņ naliczania i pobrania jednorazowej 
opłaty należnej od właściciela nieruchomości 
przy zbyciu nieruchomości, dla Gminy Bystrzy-
ca Kłodzka.  

§ 13. Ustalenia końcowe:  
1)  sprawy nie uregulowane niniejszņ uchwałņ, 

a dotyczņce ładu przestrzennego należy roz-
strzygań zgodnie z wymaganiami wynikajņcymi 
z zachowania walorów urbanistycznych danego 
miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia 
o pozytywnych cechach architektonicznych oraz 
ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego;  

2)  realizacjň niniejszej uchwały powierza siň Bur-
mistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej;  

3)  uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzň-
dowym Województwa Dolnoślņskiego;  

4)  uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Dolnoślņskiego.  

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Bronisław Patynko 

_________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, Nr 116, 
poz. 1203 i 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 r. 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 oraz z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227,  
Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LII/460/ 
/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/460/ 
/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Lasówka – działki nr 6/1, 8/1, 9 i 10  

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodz-
kiej rozstrzyga co nastňpuje:  
Na podstawie wykazu sporzņdzonego przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej i załņczonego do dokumen-
tacji planistycznej w sprawie braku uwag do projektu planu miejscowego zagospodarowania prze-
strzennego wyłożonego do publicznego wglņdu wraz z prognozņ skutków wpływu ustaleń planu na śro-
dowisko – nie rozstrzyga siň o sposobie ich rozpatrzenia.  
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LII/460/ 
/10 Rady Miejskiej w Bystrzycy 
Kłodzkiej z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej  

oraz zasad ich finansowania  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 184, ust. 2 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.) Rada Miejska 
w Bystrzycy Kłodzkiej ustala, co nastňpuje:  

§ 1. Zadania własne gminy stanowiņ inwestycje, które służņ zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców gminy i do których zalicza siň miňdzy innymi: infrastrukturň technicznņ obejmujņcņ urzņ-
dzenia i sieci zaopatrzenia w wodň i odbioru ścieków oraz drogi gminne.  

§ 2. Stwierdza siň, że ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego we wsi Lasówka – działki nr 6/1, 8/1, 9 i 10, Gmina Bystrzyca Kłodzka” nie zawierajņ żadnych 
zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej, które stanowiłyby zadania własne gminy.  

§ 3. Na podstawie ustaleń § 2 niniejszego rozstrzygniňcia stwierdza siň, że nie ma przesłanek ani 
podstaw do podejmowania rozstrzygniňcia o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicz-
nej oraz zasad ich finansowania i w zwiņzku z tym rozstrzygniňcia w tej sprawie uznaje siň za bezprzed-
miotowe.  
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