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UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 
NR XLVI/230/09 

z dnia 28 maja 2009 roku 

w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznego  
przedszkola samorządowego 

Na podstawie art. 14 ust. 5 w zwiņzku z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 
Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala, co nastňpuje: 

 
 

§ 1 

Do uchwały nr XIX/112/07 Rady Gminy Lewin 
Kłodzki z dnia 19 października 2007 roku w sprawie 
ustalenia opłat za niektóre świadczenia publiczne-
go przedszkola samorzņdowego w § 2 ust. 2 
wprowadza siň nastňpujņce zmiany: 
1) w pkt 1 cyfrň 0,15 zmienia siň na cyfrň „0,22”, 
2) w pkt 2 cyfrň 0,2 zmienia siň na cyfrň „0,21”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gminy 
Lewin Kłodzki. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Dolnoślņskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZŅCA 
RADY GMINY 

 
EWA KUBIŃSKA

 

 

 

 

 
2 6 77 

2678 
2 6 78 

 

UCHWAŁA RADY GMINY LEWIN KŁODZKI 
NR XLVI/233/09 

z dnia 28 maja 2009 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Lewin Kłodzki dla części miejscowości Lewin Kłodzki
  – dla działki nr 174/5 położonej przy ul. Wodnej 

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 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. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), oraz w zwiņzku z uchwałņ nr XVII/103/07 
Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim, z dnia 27 września 2007 roku, 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki w rejonie 
ul. Wodnej w Lewinie Kłodzkim, oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń 
miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki przyjňtego uchwałņ 
nr XL/282/02 z dnia 7 sierpnia 2002 r. roku Rada Gminy w Lewinie Kłodz-
kim uchwala, co nastňpuje: 
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R o z d z i a ł   I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
działki nr 174/5 położonej w Lewinie Kłodzkim, 
zgodnie z załņcznikiem nr 1. 

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

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

2) lokalnych warunków, zasad i standardów 
kształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu; 

3) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów, wynikajņcych z potrzeb ochrony 
środowiska przyrodniczego i prawidłowego 
zarzņdzania zasobami przyrody, oraz ochro-
ny 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 li-
niami rozgraniczajņcymi, oznaczony symbolem; 

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) obowiņzujņca linia zabudowy – linia wyzna-
czajņca punkt, w którym musi stanņń ściana 
frontowa budynku;  

10) 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; 

11) urzņdzenia towarzyszņce obiektom budowla-
nym – urzņdzenia techniczne zapewniajņce 
możliwośń użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłņcza, urzņdzenia in-
stalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe, place pod pojemniki na odpadki stałe; 

12) obiekt małej architektury – ławki, kosze 
na śmieci, latarnie, rzeźby, oraz inne o podob-
nym charakterze; 

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

14) 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 planu miejscowego i roz-
strzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należņ do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych, stanowiņce załņcznik nr 2 do niniejszej 
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, 

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

oraz zagospodarowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
b) obowiņzujņce linie zabudowy, 
c) orientacyjne usytuowanie projektowanej za-

budowy, 
d) kierunki wejśń i wjazdów na działkň. 

§ 5 

1. Ustala siň nastňpujņce kategorie przeznaczeń 
terenu: 
1) usługi – działalnośń usługowa o nieznaczņ-

cym oddziaływaniu na zdrowie ludzi i śro-
dowisko z wykluczeniem działalności pro-
dukcyjnej; 

2) zieleń urzņdzona – urzņdzone i zakompono-
wane zespoły zieleni o wysokich walorach 
krajobrazowych przystosowane dla potrzeb 
rekreacji i wypoczynku; 

3) ulica główna ruchu przyspieszonego. 
2. Na każdym z terenów zakazuje siň przeznaczeń 

innych niż te, które sņ dla niego ustalone w pla-
nie. 

§ 6 

Na terenach, dla których dopuszcza siň zabudowň 
obiektami budowlanymi, dopuszcza siň sytuowa-
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nie urzņdzeń towarzyszņcych obiektom budowla-
nym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustale-
niami planu. 

§ 7 

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 należy do obszaru chronionego Zlewni 
rzeki Klikawa. 

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

4. Należy ściśle respektowań przepisy odrňbne 
dotyczņce obszaru, o którym mowa w ust. 1 i 2. 

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

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

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

§ 8 

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, 
należy umieszczań na budynkach, natomiast ja-
ko wolno stojņce w formie obiektów małej ar-
chitektury. 

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

§ 9 

Ustalenia dotyczące komunikacji kołowej 

Obowiņzuje zakaz obsługi komunikacyjnej działek 
bezpośrednio z drogi krajowej nr 8 oznaczonej na 
rysunku jako GP. Dojazdy i dojścia z istniejņcych 
ulic lokalnych. 

§ 10 

Zaopatrzenie w wodę 

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

§ 11 

Odprowadzanie ścieków bytowych 

1. Ścieki bytowe z obszaru objňtego planem nale-
ży doprowadzań do zbiorników bezodpływo-
wych lub indywidualnych przydomowych 
oczyszczalni ścieków, docelowo do sieci kanali-
zacyjnej.  

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

§ 12 

Odprowadzanie ścieków opadowych 

1. Dopuszcza siň odprowadzanie ścieków opado-
wych do indywidualnych zbiorników bezodpły-
wowych z przeznaczeniem dla celów gospodar-
czych. 

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

§ 13 

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. 

§ 14 

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. 

§ 15 

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

ogrzewania na paliwa stałe. 

§ 16 

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 

§ 17 

Tereny U 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem U ustala siň nastňpujņce przeznaczenie 
terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi;  
2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) zieleń urzņdzona, 
b) mieszkalnictwo ograniczone do obsługi 

funkcji podstawowej, w formie jednego 
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lokalu mieszkalnego na jeden lokal usłu-
gowy. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce ukształto-
wania budynków: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie może 

byń wiňksza niż 3 kondygnacje, liczņc łņcznie 
z poddaszem; 

2) obowiņzuje nachylenie połaci dachowych 
pod kņtem 38−45 stopni; 

3) ustala siň maksymalnņ wysokośń okapów 
na 6 m; 

4) projektowana zabudowa winna nosiń cechy 
regionalnej architektury sudeckiej. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce sposobu 
zagospodarowania terenu: 
1) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabudo-

wy, o przebiegu pokazanym na rysunku pla-
nu, oddalonņ od istniejņcej krawňdzi jezdni 
drogi nr 8 na 25 m; 

2) wyznacza siň obowiņzujņce linie zabudowy, 
o przebiegu pokazanym na rysunku planu; 

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

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

5) dopuszcza siň obiekty małej architektury. 
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiņ-

zujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parcelacji 
gruntów:  
1) dopuszcza siň podziały wtórne. 

Tereny GP 

5. Fragment działki nr 174/5, przyległy bezpośred-
nio do drogi nr 8 − drogi głównej ruchu przy-

spieszonego, przeznacza siň na poszerzenie jej 
pasa drogowego. Na granicy terenu GP z tere-
nami U winien zostań zrealizowany ekran aku-
styczny, w formie budowli lub pasa zieleni, 
w celu zmniejszenia hałasu komunikacyjnego. 

R o z d z i a ł   III 

Ustalenia końcowe 

§ 18 

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 wysokości 
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. 

§ 19 

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

§ 20 

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/233/09 z dnia 
28 maja 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Lewin Kłodzki nr XLVI/233/09 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 czňści 
miejscowości Lewin Kłodzki − dla działki nr 174/5 położonej przy ul. Wodnej był wyłożony do publiczne-
go wglņdu w siedzibie Urzňdu Gminy w dniach od 25.03.2009 do 16.04.2009 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 z dnia 18.03.2009 roku oraz na tablicy ogłoszeń urzňdowych Urzňdu Gminy w Lewinie 
Kłodzkim. Projekt 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 16.04.2009 roku, o godz. 1200, 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 0,00 zł, 

prognozowane przychody do uzyskania przez Gminň Lewin Kłodzki wynoszņ 18.271 zł. 
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