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UCHWAŁA NR XLIV/311/09 
 RADY MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ 

 z dnia 18 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Kudowy-Zdroju Obręb Brzozowie dla działki nr 183  

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 samo-
rzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 ro-
ku, Nr 142, poz.1591, z póŎ. zm. oraz art. 20 ust. 1  
i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717, z póŎ. zm.) oraz  
w zwiņzku z uchwałņ nr XIII/76/2007 Rady Miejskiej 
Kudowy-Zdroju z dnia 27 wrzeŌnia 2007 roku  
o przystņpieniu do sporzņdzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kudowy-Zdroju, obrňb Brzozowie, po stwierdzeniu 
zgodnoŌci ustaleŊ miejscowego planu ze studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju przyjňtego 
uchwałņ nr XIII/86/95 z dnia 29 wrzeŌnia 1995 roku 
i zmiany studium uwarunkowaŊ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kudowy- 
-Zdroju obrňb Brzozowie, przyjňtego uchwałņ  
nr XXV/169/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku, Rada 
Miejska Kudowy Zdroju uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 

Przedmiot planu  

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje 
obszar połoŐony w Kudowie-Zdroju – Obrňb Brzo-
zowie, obejmujņcy działkň nr 183, którego granice 
sņ okreŌlone na rysunku planu, stanowiņcego za-
łņcznik nr 1 do uchwały.  
1)  tekst uchwały, zwany dalej tekstem planu;  
2)  czňŌń graficzna, na którņ składa siň rysunek 

planu w skali 1 : 1000, stanowiņcy załņcznik nr 1 
do uchwały;  

3)  rozstrzygniňcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłoŐonego do publicznego 
wglņdu projektu planu miejscowego oraz roz-
strzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych  
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiņce załņcznik nr 2 do uchwały.  

§ 2. Celem miejscowego planu jest w szcze-
gólnoŌci:  

1. Wyznaczenie terenów dla rozwoju funkcji 
usługowych zwiņzanych z obsługņ turystyki;  

2. Optymalne wykorzystanie walorów Ōrodo-
wiska przyrodniczego i krajobrazu, wraz z okreŌle-
niem zasad ich ochrony.  

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleŊ planu sņ wyzna-
czone liniami rozgraniczajņcymi:  

1)  tereny usług turystyki, kultury i handlu − 
UT/UK/UH;  

2)  tereny wód stojņcych, usług sportu i rekreacji – 
W/US.  

2. Dla terenów o których o których mowa  
w ust. 1 plan ustala przeznaczenie i warunki zago-
spodarowania poprzez:  
1)  ustalenie zasad ogólnych obowiņzujņcych na 

całym obszarze objňtym planem, w tym:  
a)  zasady parcelacji − wyodrňbniania działek,  
b)  zasady kształtowania zabudowy,  
c)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz krajobrazu,  
d)  zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody,  
e)  zasady obsługi komunikacyjnej,  
f)  zasady realizacji infrastruktury technicznej,  
g)  zasady tymczasowego zagospodarowania.  

2)  ustalenia szczegółowe dla poszczególnych tere-
nów, okreŌlajņce:  
a)  podstawowe przeznaczenie,  
b)  parametry i wskaŎniki kształtowania zabudo-

wy,  
3)  ustalenia graficzne okreŌlone na rysunku planu.  

3. Nastňpujņce okreŌlenia stosowane  
w uchwale oznaczajņ:  

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

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

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

4)  teren – obszar wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczajņcymi, oznaczony symbolem;  

5)  przeznaczenie podstawowe – rodzaj przezna-
czenia terenu, które powinno przewaŐań na 
danym terenie, wyznaczonym ŌciŌle liniami 
rozgraniczajņcymi;  

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

7)  linia rozgraniczajņca – linia rozgraniczajņca te-
reny o róŐnym sposobie uŐytkowania, którym 
przypisane sņ róŐne ustalenia planu;  

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

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

10)  urzņdzenia towarzyszņce obiektom budowla-
nym – urzņdzenia techniczne zapewniajņce 
moŐliwoŌń uŐytkowania obiektu zgodnie z je-
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go przeznaczeniem, jak przyłņcza i urzņdzenia 
instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place po-
stojowe, place pod pojemniki na odpadki stałe;  

11)  obiekt małej architektury – ławki, kosze na 
Ōmieci, latarnie, rzeŎby, oraz inne o podobnym 
charakterze;  

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

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

§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami:  
oznaczenia ogólne:  
a)  granice obszaru objňtego planem,  
b)  linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym sposobie 

uŐytkowania ŌciŌle okreŌlone,  
c)  przeznaczenie terenu wyróŐnione symbolami,  

§ 5. 1. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie 
terenu:  
− UT − tereny usług turystyki,  
− UK − tereny usług kulturowych,  
− UH − tereny usług handlu,  
− W − wody stojņce,  
− US − tereny usług sportu i rekreacji.  

2. Na kaŐdym z terenów zakazuje siň przezna-
czeŊ innych niŐ te, które sņ dla niego ustalone  
w planie.  

§ 6. Na terenach, dla których dopuszcza siň 
zabudowň obiektami budowlanymi, dopuszcza siň 
sytuowanie urzņdzeŊ towarzyszņcych obiektom 
budowlanym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi 
ustaleniami planu.  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne  

§ 7. Zasady parcelacji − wyodrňbniania działek.  
1. Dopuszcza siň podział terenu na działki 

zgodnie z przebiegiem linii rozgraniczajņcych tere-
ny o róŐnym sposobie uŐytkowania.  

2. Dopuszcza siň dalsze podziały wtórne, z za-
chowaniem warunków okreŌlonych dalej w usta-
leniach szczegółowych.  

§ 8. Zasady kształtowania zabudowy. 
1. Typ zabudowy – wolno stojņca.  
2. W maksymalnym stopniu stosowań natu-

ralne materiały budowlane, obowiņzkowo w ele-
wacjach lub w czňŌciach elewacji, kaŐdego z bu-
dynków, budowli lub obiektów małej architektury.  

§ 9. Zasady ochrony Ōrodowiska i przyrody.  
1. Teren objňty opracowaniem planu leŐy  

w zasiňgu obszaru głównego zbiornika wód pod-
ziemnych (GZWP nr 341) „Niecka Wewnņtrzsudec-
ka Kudowa-Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”.  

2. Teren objňty opracowaniem planu leŐy  
w całoŌci w granicach Obszaru Specjalnej Strefy 
Ochrony Ptaków Natura 2000 „Góry Stołowe”.  

3. W zakresie ochrony zasobów i czystoŌci 
wód podziemnych i powierzchniowych obowiņzujņ 
ustalenia zawarte w § 12 niniejszej uchwały.  

4. W zakresie ochrony i zachowania właŌciwe-
go standardu jakoŌci powietrza obowiņzujņ ustale-
nia zawarte w § 12 niniejszej uchwały.  

5. W zakresie ochrony przed polami magne-
tycznymi i elektroenergetycznymi obowiņzujņ usta-
lenia zawarte w § 12 niniejszej uchwały.  

6. Teren objňty opracowaniem znajduje siň  
w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków wchodzņ-
cego w skład Dyrektywy Ptasiej Natura 2000.  

7. Dopuszczalny poziom hałasu na całym te-
renie objňtym planem naleŐy przyjmowań jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych poza mia-
stem, zgodnie z rozporzņdzeniem Ministra ŋrodo-
wiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w Ōrodowisku (Dz. U. 
Nr 120, poz. 826).  

§ 10. Zasady ochrony krajobrazu oraz dziedzic-
twa kulturowego. 

1. Opracowywany teren leŐy w sņsiedztwie 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej zabytkowego 
układu urbanistycznego wsi Brzozowie.  

2. Dopuszcza siň lokalizacje reklam dotyczņ-
cych wyłņcznie działalnoŌci prowadzonej na 
przedmiotowym terenie.  

3. Reklamy i tablice o których mowa w ust. 1 na-
leŐy umieszczań na budynkach, natomiast jako wolno 
stojņce w formie obiektów małej architektury.  

4. Obowiņzuje zakaz wznoszenia ogrodzeŊ  
z prefabrykowanych elementów betonowych.  

§ 11. Zasady obsługi komunikacyjnej.  
1. Teren obszaru objňtego planem obsługiwa-

ny bňdzie z istniejņcych gminnych dróg dojazdo-
wych o numerach ewidencyjnych: 177, 184, 185 
oraz systemem wewnňtrznych dróg dojazdowych.  

2. Wjazd oraz włņczenie systemu wewnňtrz-
nych dróg dojazdowych na terenie objňtym pla-
nem, z drogi nr 185.  

3. Parkingi dla samochodów osobowych reali-
zowań naleŐy w obrňbie wyznaczonych terenów  
o róŐnych funkcjach i sposobach zagospodarowa-
nia, odrňbne dla kaŐdego z nich, w iloŌci 30 miejsc 
postojowych na 100 goŌci. Parkingi dla autobu-
sów, na maksimum 3 miejsca postojowe, projek-
towań bezpoŌrednio przy wjeŎdzie z drogi nr 185.  

§ 12. Zasady realizacji infrastruktury technicznej.  
1. Zaopatrzenie w wodň.  

Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodň 
w obszarze objňtym planem nastņpi z ujňń wła-
snych, docelowo z miejskiej sieci wodociņgowej.  

2. Odprowadzanie Ōcieków bytowych.  
1)  ŋcieki bytowe z obszaru objňtego planem nale-

Őy doprowadzań do zbiorników bezodpływo-
wych lub indywidualnych przydomowych 
oczyszczalni Ōcieków, docelowo do sieci kanali-
zacyjnej;  

2)  Obowiņzuje zakaz odprowadzania nieoczysz-
czonych Ōcieków bezpoŌrednio do gleby, ro-
wów melioracyjnych bņdŎ cieków naturalnych.  

3. Odprowadzanie wód opadowych.  
1)  Dopuszcza siň odprowadzanie wód opadowych 

do indywidualnych zbiorników bezodpływo-
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wych z przeznaczeniem dla celów gospodar-
czych;  

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

4. Gospodarka odpadami.  
1)  Dla terenów połoŐonych w granicach planu 

ustala siň wymóg prowadzenia zorganizowanej, 
selektywnej gospodarki odpadami komunalny-
mi.  

2)  Odpady z terenu objňtego planem naleŐy wy-
woziń na składowisko odpadów, a dokonywań 
tego powinny miejskie słuŐby komunalne, na 
zasadach obowiņzujņcych na terenie miasta.  

3)  Obowiņzuje zakaz składowania odpadów  
w obszarze objňtym planem.  

5. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ.  
1)  Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istniejņcej 

sieci elektroenergetycznej Ōredniego napiňcia  
z rozprowadzeniem liniami kablowymi niskiego 
napiňcia;  

2)  Sieci i przyłņcza niskiego napiňcia naleŐy reali-
zowań w formie podziemnych sieci kablowych;  

3)  Urzņdzenia zaopatrzenia w energiň elektrycznņ, 
w szczególnoŌci stacje transformatorowe, nale-
Őy realizowań w obrňbie terenów przewidzia-
nych pod zabudowň.  

6. Zaopatrzenie w energiň cieplnņ.  
Obiekty w obszarze objňtym planem mogņ byń 
zaopatrywane w energiň cieplnņ w oparciu o na-
stňpujņce Ŏródła ciepła:  
a)  gaz ziemny,  
b)  olej opałowy,  
c)  energiň elektrycznņ,  
d)  energiň ze Ŏródeł odnawialnych,  
e)  niskoemisyjne, wysokosprawne systemy ogrze-

wania na paliwa stałe.  
7. Telekomunikacja.  

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

2)  Zakazuje siň realizacji urzņdzeŊ sieci radioko-
munikacyjnych, anten telefonii komórkowej  
w formie wolnostojņcych budynków i budowli.  

§ 13. Zasady tymczasowego zagospodarowa-
nia.  

1. Jedynņ dopuszczalnņ formņ tymczasowego 
zagospodarowania terenu jest jego dotychczaso-
we, rolnicze uŐytkowanie.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe  

§ 14. Tereny 1 i 2 UT/UK/UH  
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami UT/UK/UH ustala siň nastňpujņce prze-
znaczenie terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług 

turystyki, kulturowe, tereny wystawowe oraz 
handlu,  

2)  przeznaczenie uzupełniajņce:  
a)  zieleŊ urzņdzona,  
b)  drogi wewnňtrzne i parkingi.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce ukształ-
towania budynków:  
1)  liczba nadziemnych kondygnacji nie moŐe byń 

wiňksza niŐ 3 kondygnacje, liczņc łņcznie z pod-
daszem;  

2)  obowiņzuje nachylenie połaci dachowych pod 
kņtem od 20 do 55 stopni.  

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce sposobu 
zagospodarowania terenu:  
1)  wyznacza siň nieprzekraczalne linie zabudowy, 

o przebiegu pokazanym na rysunku planu;  
2)  powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-

wych obiektów budowlanych nie moŐe przekra-
czań 25% powierzchni działki;  

3)  co najmniej 50% działki naleŐy zagospodarowań 
jako powierzchnie niezabudowane w formie zie-
leni urzņdzonej;  

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

wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parcelacji 
gruntów:  
dopuszcza siň podziały wtórne na działki pojedyn-
czych obiektów budowlanych, przy czym po-
wierzchnia działki nie moŐe byń mniejsza od  
500 m2, powinna mień zapewniony dojazd z istnie-
jņcych dróg gminnych lub z wewnňtrznych dróg 
dojazdowych.  

5. Dojazd do terenów odbywań siň bňdzie  
z jednej z istniejņcych gminnych dróg dojazdo-
wych nr: 177, 184 i 185 oraz wewnňtrznymi dro-
gami dojazdowymi. SzerokoŌń dróg dojazdowych 
wewnňtrznych w liniach rozgraniczajņcych wynosi 
– 8.0 m.  

§ 15. Teren W/US  
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem W/US ustala siň nastňpujņce przezna-
czenie terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny sportu  

i rekreacji oraz wód stojņcych (stawy);  
2)  przeznaczenie uzupełniajņce: zieleŊ urzņdzona.  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce sposobu 
zagospodarowania terenu:  
1)  co najmniej 80% działki naleŐy zagospodarowań 

jako powierzchnie biologicznie czynne;  
2)  dopuszcza siň obiekty małej architektury.  

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parcelacji 
gruntów:  

nie dopuszcza siň podziałów wtórnych.  
4. Dojazd do terenu odbywań siň bňdzie bez-

poŌrednio z istniejņcej drogi gospodarczej nr 184, 
lub 177 i 185 oraz wewnňtrznymi drogami dojaz-
dowymi. SzerokoŌń dróg dojazdowych wewnňtrz-
nych w liniach rozgraniczajņcych wynosi – 8.0 m.  

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe  

§ 16. 1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, ustala siň opłatň od 
wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci w wysokoŌci 30%.  
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2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1 
jest podstawņ do naliczenia i pobrania jednorazo-
wej opłaty naleŐnej od właŌciciela nieruchomoŌci 
dla miasta Kudowy-Zdroju, przy zbyciu nierucho-
moŌci.  

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Miasta Kudowy-Zdroju.  

§ 18. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego.  

 
 

Wiceprzewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Henryka Szafrańska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/ 
/311/09 Rady Miasta Kudowa-Zdrój 
z dnia 18 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/ 
/311/09 Rady Miasta Kudowa-Zdrój 
z dnia 18 listopada 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, naleŐņcych do zadaŊ własnych Miasta  
i zasadach ich finansowania.  
1) Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.  

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Kudowa-Zdrój, dla te-
renu połoŐonego na działce nr 183 − Obrňb Brzozowie był wyłoŐony do publicznego wglņdu w siedzibie 
Urzňdu Miasta w dniach od 5 marca 2009 r. do 25 marca 2009 roku. Informacjň o terminie wyłoŐenia 
projektu planu do publicznego wglņdu, dyskusji publicznej i moŐliwoŌci zgłaszania uwag Burmistrz Mia-
sta Kudowy-Zdroju zawiadomił za pomocņ ogłoszenia umieszczonego w Tygodniku Powiatowym Euro-
regio Glacensis nr 9/578 z dnia 25 luty 2009 roku oraz na tablicy ogłoszeŊ urzňdowych Urzňdu Miasta  
w Kudowie-Zdroju. Projekt planu wyłoŐono wraz z „Prognozņ oddziaływania na Ōrodowisko”.  

W trakcie wyłoŐenia planu do publicznego wglņdu oraz w terminie 14 dni po wyłoŐeniu planu nie 
wpłynňły Őadne uwagi.  

W dniu 25 marca 2009 roku, o godz.12 00 wyznaczono termin dyskusji publicznej. Stawili siň projek-
tanci planu oraz współpracujņcy przedstawiciele Urzňdu Miasta. Nie przybyły inne osoby zainteresowa-
ne planem. Nie zgłoszono uwag do planu. Stwierdza siň, Őe plan miejscowy zyskał akceptacjň zaintere-
sowanych stron oraz społeczeŊstwa gminy.  
2) Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, naleŐņcych do zadaŊ 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 ustaleŊ planu miejscowego;  
− prognozowane koszty i dochody inwestycyjne.  

Realizacja programu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga wykona-
nia prac infrastrukturalnych naleŐņcych do zadaŊ gminy. Z opracowanej prognozy kosztów i dochodów 
wynika, Őe:  
prognozowane koszty do poniesienia przez Miasto Kudowa-Zdrój wynoszņ 0 zł,  
prognozowane przychody do uzyskania przez Miasto Kudowa-Zdrój wynoszņ 185 375 zł.  
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