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UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 
NR XLVI/234/09 

z dnia 28 maja 2009 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług podstawowych w rejonie ulic: Lasek Miejski, Topolowej 
 i Granicznej w Lewinie Kłodzkim dla działki nr 227 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 
w zwiņzku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 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. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), oraz w zwiņzku z uchwałņ nr XXIX/176/04 
Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 3 listopada 2004 r. (ze zmianami) 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego w Lewinie Kłodzkim, 
oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Lewin Kłodzki oraz zmianņ studium uchwalonego uchwałņ nr XL/282/02 
Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 7 sierpnia 2002 roku Rada Gmi-
ny w Lewinie Kłodzkim uchwala, co nastňpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego, zwany dalej planem, obejmuje obszar po-
łożony we wsi Lewin Kłodzki, zgodnie z załņcz-
nikiem nr 1. 

2. Przedmiotem planu jest: 
1) przeznaczenie terenów oraz wyznaczenie linii 

rozgraniczajņcych tereny o różnych funk-
cjach oraz o różnych zasadach zagospoda-
rowania; 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania te-
renu; 

3) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów, wynikajņce z potrzeb ochrony środowi-
ska przyrodniczego i prawidłowego zarzņ-
dzania zasobami przyrody, oraz ochrony 
gruntów rolnych i leśnych. 

§ 2 

Nastňpujņce określenia stosowane w uchwale 
oznaczajņ: 

1) plan – przepisy niniejszej uchwały wraz z za-
łņcznikami; 

2) uchwała – tekst niniejszej uchwały; 
3) rysunek planu – należy przez to rozumień ry-

sunek planu na mapie zasadniczej w skali 
1:1000, który stanowi załņcznik nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

4) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony symbo-
lem; 

5) przeznaczenie podstawowe – rodzaj przezna-
czenia terenu, które powinno przeważań na 

danym terenie, wyznaczonym ściśle liniami 
rozgraniczajņcymi; 

6) przeznaczenie uzupełniajņce – rodzaj przezna-
czenia terenu inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca funkcjň podstawowņ; 

7) linia rozgraniczajņca – linia rozgraniczajņca te-
reny o różnym sposobie użytkowania, którym 
przypisane sņ różne ustalenia planu; 

8) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia okre-
ślajņca granice terenu, na którym dopuszcza 
siň lokalizacjň budynku; 

9) powierzchnia zabudowy – obszar zajňty przez 
budynek lub budynki, ograniczony zewnňtrz-
nym obrysem ścian zewnňtrznych w rzucie 
o najwiňkszej powierzchni, liczonej w ze-
wnňtrznym obrysie ścian zewnňtrznych; 

10) obiekt małej architektury – ławki, kosze na 
śmieci, latarnie, rzeźby, oraz inne o podobnym 
charakterze, 

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

§ 3 

1. Integralnņ czňściņ uchwały jest rysunek planu, 
w skali 1:1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Kolejnym załņcznikiem do uchwały jest: 
1) rozstrzygniňcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglņdu projektu zmian planu miejscowego 
i rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należņ do zadań 
własnych gminy, oraz zasadach ich finanso-
wania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
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blicznych, stanowiņce załņcznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały. 

3. Załņcznik, o którym mowa w ust. 2, nie stanowi 
ustaleń planu. 

§ 4 

Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu sņ jego obowiņzujņcymi ustaleniami: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granice obszaru objňtego opracowaniem 
planu, 

b) linie rozgraniczajņce tereny o różnym spo-
sobie użytkowania ściśle określone, 

c) proponowana orientacyjna linia granicy po-
działu działki nr 227, 

d) symbole identyfikujņce tereny. 
2) oznaczenia dotyczņce kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: nieprzekraczal-
ne linie zabudowy. 

§ 5 

1. Ustala siň nastňpujņce kategorie przeznaczeń 
terenu: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 

budynki wolno stojņce albo budynki w zabu-
dowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służņce zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-
wych, stanowiņce konstrukcyjnie samodziel-
nņ całośń, w których dopuszcza siň wydzie-
lenie nie wiňcej niż dwóch lokali mieszkal-
nych albo jednego lokalu mieszkalnego i lo-
kalu użytkowego, o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczajņcej 30% powierzchni całkowi-
tej budynku; 

2) na każdym z terenów zakazuje siň przezna-
czeń innych niż te, które sņ dla niego ustalo-
ne w planie. 

§ 6 

Ustalenia dotyczące ochrony środowiska 

1. Teren objňty opracowaniem planu miejscowe-
go leży w zasiňgu obszaru głównego zbiornika 
wód podziemnych (GZWP nr 341) „Niecka We-
wnņtrzsudecka Kudowa Zdrój – Bystrzyca 
Kłodzka”. 

2. Teren objňty opracowaniem znajduje siň w Ob-
szarze Specjalnej Ochrony Ptaków wchodzņce-
go w skład Dyrektywy Ptasiej Natura 2000. 

3. Należy ściśle respektowań przepisy odrňbne 
dotyczņce obszaru, o którym mowa w ust. 1. 

4. W zakresie ochrony zasobów i czystości wód 
podziemnych i powierzchniowych obowiņzujņ 
ustalenia zawarte w § 11, § 12 i § 13 niniejszej 
uchwały. 

5. W zakresie ochrony i zachowania właściwego 
standardu jakości powietrza obowiņzujņ ustale-
nia zawarte w § 15 niniejszej uchwały. 

6. W zakresie ochrony przed polami magnetycz-
nymi i elektroenergetycznymi obowiņzujņ usta-
lenia zawarte w § 14 i § 16 niniejszej uchwały. 

§ 7 

Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu  
oraz dziedzictwa kulturowego 

1. Dopuszcza siň lokalizacje reklam dotyczņcych 
wyłņcznie działalności prowadzonej na przed-
miotowym terenie. 

2. Reklamy i tablice o których mowa w ust. 1, na-
leży umieszczań na budynkach, natomiast jako 
wolno stojņce w formie obiektów małej archi-
tektury. 

3. Obowiņzuje zakaz wznoszenia ogrodzeń z pre-
fabrykowanych elementów betonowych. 

§ 8 

Ustalenia dotyczące komunikacji kołowej 

1. Dojazdy i dojścia z istniejņcych ulic dojazdo-
wych. 

§ 9 

Zaopatrzenie w wodę 

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodň 
w obszarze objňtym planem nastņpi z gminnej 
sieci wodociņgowej. 

§ 10 

Odprowadzanie ścieków bytowych 

1. Ścieki bytowe z obszaru objňtego planem nale-
ży doprowadzań do gminnej sieci kanalizacyj-
nej, a dalej do oczyszczalni ścieków.  

2. Obowiņzuje zakaz odprowadzania nieoczysz-
czonych ścieków bezpośrednio do gleby, ro-
wów melioracyjnych bņdź cieków naturalnych. 

§ 11 

Odprowadzanie ścieków opadowych 

1. Ścieki opadowe bňdņ odprowadzane systema-
mi kanalizacji deszczowej do gminnej kanaliza-
cji deszczowej. 

2. Dopuszcza siň odprowadzanie ścieków opado-
wych do rowów melioracyjnych i cieków natu-
ralnych, pod warunkiem ich uprzedniego 
oczyszczenia. 

§ 12 

Gospodarka odpadami 

1. Dla terenów położonych w granicach planu usta-
la siň wymóg prowadzenia zorganizowanej, se-
lektywnej gospodarki odpadami komunalnymi. 

2. Odpady z terenu objňtego planem należy wy-
woziń na komunalne składowisko odpadów.  

3. Obowiņzuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek 
odpadów w obszarze objňtym planem. 

§ 13 

Zaopatrzenie w energię elektryczną 

1. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istniejņcej 
sieci elektroenergetycznej. 

2. Sieci i przyłņcza niskiego napiňcia należy reali-
zowań w formie podziemnych sieci kablowych. 

§ 14 

Zaopatrzenie w energię cieplną 

Obiekty w obszarze objňtym planem mogņ byń 
zaopatrywane w energiň cieplnņ w oparciu o na-
stňpujņce źródła ciepła: 
1) gaz ziemny, 
2) olej opałowy, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 129 – 15411 – Poz.  2679 

 

3) energiň elektrycznņ, 
4) energiň ze źródeł odnawialnych, 
5) niskoemisyjne, wysokosprawne systemy 

ogrzewania na paliwa stałe. 

§ 15 

Przyłącza telekomunikacyjne 

1. Sieci i przyłņcza telekomunikacyjne prowadziń 
wyłņcznie w formie podziemnych linii kablo-
wych. 

2. Zakazuje siň realizacji urzņdzeń sieci radioko-
munikacyjnych, anten telefonii komórkowej 
w formie wolno stojņcych budynków i budowli. 

R o z d z i a ł   II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 16 

Tereny MN 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem MN (działka nr 227) ustala siň nastňpujņ-
ce przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna w układzie 
wolno stojņcym; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: 
a) zieleń urzņdzona. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce zabudowy:  
1) maksymalna ilośń budynków mieszkalnych – 

2, 
2) liczba nadziemnych kondygnacji nie może 

byń wiňksza niż 3 kondygnacje, liczņc łņcznie 
z poddaszem, 

3) obowiņzuje nachylenie połaci dachowych 
pod kņtem 38−45 stopni, 

4) ustala siň maksymalnņ wysokośń okapów na 
6 metrów, 

5) projektowana zabudowa winna nosiń cechy 
regionalnej architektury sudeckiej. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce sposobu za-
gospodarowania terenu: 
1) wyznacza siň nieprzekraczalne linie zabudo-

wy, o przebiegu zgodnym z wymogami pra-

wa o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

2) powierzchnia zabudowy wszelkich kubatu-
rowych obiektów budowlanych nie może 
przekraczań 25% powierzchni działki; 

3) co najmniej 50% działki należy zagospoda-
rowań jako powierzchnie niezabudowane 
w formie zieleni urzņdzonej, 

4) dopuszcza siň obiekty małej architektury. 
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-

jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parcelacji 
gruntów:  
1) proponuje siň wyznaczenie orientacyjnej 

granicy podziału działki nr 227 na dwie 
mniejsze o zbliżonych powierzchniach 
ok. 700 do 780 m2. 

R o z d z i a ł   III 

Ustalenia końcowe 

§ 17 

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustala siň opłatň 
od wzrostu wartości nieruchomości w wysoko-
ści 30%. 

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1, 
jest podstawņ do naliczenia i pobrania jednora-
zowej opłaty należnej od właściciela nierucho-
mości dla gminy Lewin Kłodzki, przy zbyciu nie-
ruchomości. 

§ 18 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Lewin Kłodzki.  

§ 19 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Dolnoślņskiego. 
 
 

PRZEWODNICZŅCA 
RADY GMINY 

 
EWA KUBIŃSKA
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Lewin Kłodzki nr XLVI/234/09 z dnia 
28 maja 2009 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 129 – 15413 – Poz.  2679 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Lewin Kłodzki nr XLVI/234/09 z dnia 
28 maja 2009 r. 

 
 
zawierajņcy informacjň o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zap i-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należņcych do zadań własnych gminy, 
i zasadach ich finansowania. 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki, dla terenu 
położonego w Lewinie Kłodzkim przy ul. Granicznej 5 (działka nr 227) był wyłożony do publicznego 
wglņdu w siedzibie Urzňdu Gminy w dniach od 10.12.2008 do 31.12.2008 roku. Informacjň o terminie 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglņdu, dyskusji publicznej i możliwości zgłaszania uwag Wójt 
gminy Lewin Kłodzki zawiadomił za pomocņ ogłoszenia umieszczonego w Tygodniku Powiatowym Eu-
roregio Glacensis nr 49 z dnia 03.12.2009 roku oraz na tablicy ogłoszeń urzňdowych Urzňdu Gminy 
w Lewinie Kłodzkim. Projekt zmiany planu wyłożono wraz z „Prognozņ oddziaływania na środowisko”.  

W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglņdu oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu planu nie wpły-
nňły żadne uwagi.  

W dniu 17.12. 2008 roku, o godz. 1100, wyznaczono termin dyskusji publicznej. Stawili siň projektanci 
planu oraz współpracujņcy przedstawiciele Urzňdu Gminy. Nie przybyły inne osoby zainteresowane pla-
nem. Nie zgłoszono uwag do planu. Stwierdza siň, że plan miejscowy zyskał akceptacjň zainteresowa-
nych stron oraz społeczeństwa gminy.  

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.  

Dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymienionego 
w punkcie 1, opracowano Prognozň skutków finansowych uchwalenia planu zawierajņcņ: 
• analizň ustaleń planu miejscowego; 
• prognozowane koszty i dochody inwestycyjne. 

Realizacja programu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga wykonania 
prac infrastrukturalnych należņcych do zadań gminy. 
Z opracowanej prognozy kosztów i dochodów wynika, że:  

prognozowane koszty do poniesienia przez Gminň Lewin Kłodzki wynoszņ 0 zł, 

prognozowane przychody do uzyskania przez minň Lewin Kłodzki wynoszņ 388,50 zł, w tym corocznie – 
88,50 zł. 
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