
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 167/VI/2011 

RADY GMINY KŁODZKO 

z dnia 28 listopada 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko  

dla terenu położonego we wsi Stary Wielisław  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 

art. 41 ust. 1, art. 42 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

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. z 2003 r., 

Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku 

z uchwałą nr 107/V/07 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 

30 października 2007 roku o przystąpieniu do sporzą-

dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego 

we wsi Stary Wielisław i uchwałą nr 394/V/10  

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 31 maja 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 107/V/07 z dnia  

30 października 2007 r., dotyczącej zmiany granic 

opracowania, Rada Gminy Kłodzko po stwierdzeniu 

zgodności planu miejscowego ze Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kłodzko uchwalonego uchwałą nr 227/2001 

z dnia 7 marca 2001 r. ze zmianami oraz uchwałą  

nr 151/V/08 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 27 marca 

2008 r. uchwala, co następuje:  

Rozdział I 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zwanego dalej 

planem miejscowym, obejmującego teren położony 

we wsi Stary Wielisław w granicach określonych na 

załączniku nr 1.  

§ 2. 1. Integralnymi częściami planu miejscowe-

go są:  

1) tekst planu miejscowego – który stanowi treść 

niniejszej uchwały;  

2) rysunek planu miejscowego, sporządzony na kopii 

mapy zasadniczej w skali 1 : 1000, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

3) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyłożonego do publicznego wglą-

du projektu planu miejscowego, stanowiący za-

łącznik nr 2 do niniejszej uchwały;  

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych, stanowiące załącz-

nik nr 3 do niniejszej uchwały.  

5) Załączniki, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, nie 

stanowią ustaleń planu.  

§ 3. 1. W planie miejscowym ustala się zasady 

w zakresie:  

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu;  

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych;  

6) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

objętych planem miejscowym;  

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy;  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej;  
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9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów.  

2. W planie miejscowym nie ustala się:  

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej;  

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej – ze względu na brak tere-

nów przestrzeni publicznej;  

3) szczególnych warunków zagospodarowania tere-

nów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się 

mas ziemnych.  

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej;  

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub 

rekultywacji;  

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
;  

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-

nych.  

§ 4. 1. Następujące określenia stosowane w 

uchwale oznaczają:  

1) plan miejscowy – przepisy niniejszej uchwały 

wraz z załącznikami;  

2) uchwała – tekst niniejszej uchwały;  

3) rysunek planu na mapie zasadniczej w skali 

1 : 1000 który stanowi załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały;  

4) teren – część obszaru objętego planem wyzna-

czona na rysunkach planu liniami rozgraniczają-

cymi, oznaczona symbolem;  

5) przeznaczenie podstawowe – rodzaj przeznacze-

nia terenu, które powinno przeważać na danym 

terenie, wyznaczonym na rysunku planu ściśle 

określonymi liniami rozgraniczającymi oraz 

oznaczone stosownym symbolem literowym;  

6) przeznaczenie uzupełniające – rodzaj przezna-

czenia terenu inne niż podstawowe, które uzupeł-

nia lub wzbogaca funkcję podstawową, określone 

w tekście uchwały;  

7) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca tere-

ny o różnym sposobie użytkowania, którym 

przypisane są różne ustalenia planu;  

8) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia określa-

jąca granice terenu, na którym dopuszcza się lo-

kalizację budynku;  

9) powierzchnia zabudowy – obszar zajęty przez 

budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym 

obrysem ścian zewnętrznych w rzucie o najwięk-

szej powierzchni, liczonej w zewnętrznym obry-

sie ścian zewnętrznych;  

10) powierzchnia biologicznie czynna – grunt rodzi-

my pokryty roślinnością w granicach wyznaczo-

nego terenu o określonym przeznaczeniu;  

11) przestrzeń publiczna – tereny w obrębie linii 

rozgraniczających dróg dojazdowych, lokalnych, 

parkingów samochodowych, usług sportu 

i rekreacji, zieleni;  

12) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budy-

nek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, 

wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkają-

cych w nich rodzin budynkami gospodarczymi 

i garażowymi;  

13) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usłu-

gami nieuciążliwymi – jeden budynek mieszkal-

ny lub ich zespół, w którym każdy zawiera dwa 

lub więcej mieszkań z przeznaczeniem po-

wierzchni pod usługi nieuciążliwe, których celem 

jest zaspokojenie potrzeb ludności;  

14) usługi nieuciążliwe – działalność o oddziaływaniu 

ograniczonym do terenu nieruchomości, na której 

działalność ta jest realizowana, w szczególności 

są to usługi związane z obiektami zamieszkania 

zbiorowego oraz podstawowe usługi dla ludno-

ści: biura, administracja, handel detaliczny, ga-

stronomia, podstawowe usługi zdrowia, bibliote-

ki, placówki oświatowe (świetlice, punkty przed-

szkolne) itp., usługi rzemiosła z wyjątkiem: usług 

pralniczych, punktów obsługi pojazdów samo-

chodowych (w tym elektrotechnika, wulkaniza-

cja, myjnie itp.);  

15) odległości i strefy ograniczeń zabudowy – ogra-

niczenia wywołane obecnością lub działaniem 

istniejącego lub projektowanego przeznaczenia 

terenu, urządzeń i sieci technicznych, dróg i ulic 

wymagających zachowania odległości od innych 

funkcji lub urządzeń, stosownie do wymaganych 

standardów technicznych;  

16) wysokość zabudowy – liczba kondygnacji nad-

ziemnych obiektu budowlanego;  

17) urządzenia towarzyszące obiektom budowlanym 

– urządzenia techniczne zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznacze-

niem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place 

zabaw, place pod pojemniki na odpadki stałe;  

18) obiekt małej architektury – ławki, kosze na śmie-

ci, latarnie, rzeźby, oraz inne o podobnym cha-

rakterze;  

19) lokal użytkowy – pomieszczenie lub zespół po-

mieszczeń, wydzielony stałymi przegrodami bu-

dowlanymi, nie będące mieszkaniem, pomiesz-

czeniem technicznym lub gospodarczym; prze-

znaczonym na cele usług;  

20) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć 

aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwa-

ły przepisy prawne: ustawy wraz z aktami wyko-

nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia 

w dysponowaniu terenami, wynikające z prawo-

mocnych decyzji administracyjnych;  

21) w przepisach niniejszej uchwały terminy takie 

jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, sto-
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sowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa 

Prawo Budowlane;  

22) tereny zamknięte – należy rozumieć tereny o 

charakterze zastrzeżonym ze względu na obron-

ność i bezpieczeństwo państwa określone przez 

właściwych ministrów i kierowników urzędów 

centralnych;  

23) obiekt tymczasowy – obiekt budowlany niepołą-

czony trwale z gruntem do czasowego użytkowa-

nia przewidziany do rozbiórki.  

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu miejscowego są jego obowiązującymi 

ustaleniami:  

1) granice obszaru objętego planem miejscowym;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) granice strefy ochronnej terenów kolejowych;  

5) strefa ochronna od linii energetycznej;  

6) symbole identyfikujące tereny.  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na ry-

sunku planu mają charakter informacyjny i nie stano-

wią ustaleń planu.  

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje przeznacze-

nia terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe − tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.  

§ 7. 1. Na terenach, dla których dopuszcza się 

zabudowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się 

sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom bu-

dowlanym, o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustale-

niami planu miejscowego.  

Rozdział II 

Ustalenia ogólne  

obowiązujące w granicach planu miejscowego 

§ 8. 1. W granicach planu miejscowego nakazuje 

się respektować wymogi ochrony ładu przestrzennego 

i zasad jego kształtowania, zgodnie z warunkami 

i ustaleniami planu miejscowego.  

2. Nakazuje się, by ochrona ładu przestrzennego 

i jego prawidłowe kształtowanie było realizowane 

poprzez:  

1) zachowanie ustalonego planem miejscowym ro-

dzaju przeznaczenia terenu, zawartego w określo-

nych dla niego liniach rozgraniczających;  

2) przestrzeganie określonych planem miejscowym 

linii zabudowy, standardów przestrzennych, para-

metrów i cech zabudowy, w tym skali i formy pro-

jektowanej zabudowy;  

3) projektowane budynki nakazuje się sytuować 

zgodnie z ustalonymi w planie miejscowym nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy;  

4) ochronę i właściwą pielęgnację istniejącej zieleni 

oraz prawidłową kompozycję projektowanej zieleni;  

5) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych z prefa-

brykatów betonowych.  

3. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą 

a dotyczące ładu przestrzennego należy rozstrzygać 

zgodnie z wymogami wynikającymi z zachowania 

walorów urbanistycznych danego miejsca, harmonij-

nego dostosowania do położonej w sąsiedztwie zabu-

dowy o pozytywnych cechach architektonicznych 

oraz walorów krajobrazu kulturowego.  

§ 9. 1. Określa się następujące zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego które 

należy stosować w granicach planu miejscowego:  

1) w zakresie ochrony czystości wód podziemnych 

i powierzchniowych:  

a) nakazuje się chronić przed zanieczyszczeniem 

i uszczupleniem zasobów poziomy wodonośne 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 341 

„Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-Zdrój – 

Bystrzyca Kłodzka” gromadzącego wody w 

kredowych utworach porowych, wg „Mapy 

Głównych Zbiorników Wód Podziemnych – 

GZWP wymagających szczególnej ochrony”;  

b) teren objęty granicami planu miejscowego znaj-

duje się na terenie strefy ochrony pośredniej uję-

cia wody pitnej dla miasta Wrocławia ustanowio-

nej Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocła-

wiu (teren o mniejszych ograniczeniach w korzy-

staniu z wód i użytkowaniu gruntów);  

c) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 

ścieków bytowych, wód opadowych i roztopo-

wych bezpośrednio do gruntu;  

d) zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi 

wody opadowe z utwardzonych placów , par-

kingów nakazuje się neutralizować na miejscu, 

przy użyciu separatorów, do parametrów zwy-

kłych wód opadowych;  

e) nakazuje się respektować w pełni zasady uregu-

lowań gospodarki wodno-ściekowej i gospo-

darki odpadami określone w § 17 niniejszej 

uchwały.  

2) w zakresie zachowania właściwego standardu ja-

kości powietrza:  

a) zakazuje się lokalizacji obiektów, urządzeń 

i instalacji których funkcjonowanie może po-

wodować przekroczenie w sąsiedztwie standar-

dów środowiskowych wymaganych dla miesz-

kalnictwa dotyczących: emisji zanieczyszczeń 

powietrza, emisji hałasu, wibracji, oraz nie jo-

nizującego promieniowania elektromagnetycz-

nego;  

b) nakazuje się proekologiczne rozwiązania go-

spodarki cieplnej, stosownie do zapisów § 17. 

pkt 6, pkt 7, pkt 8 niniejszej uchwały;  
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c) dopuszczalny poziom hałasu na całym terenie 

objętym opracowaniem planu miejscowego, na-

leży przyjmować zgodnie z przepisami odręb-

nymi jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN);  

3) w zakresie ochrony powierzchni ziemi:  

a) nakazuje się ograniczenie prac niwelacyjnych 

przy realizacji obiektów budowlanych i zago-

spodarowania terenu do zakresu niezbędnego, 

dla zachowania zasadniczych cech naturalnego 

ukształtowania terenu;  

b) nakazuje się pełne uregulowanie gospodarki 

odpadami komunalnymi stosownie do zasad 

określonych w § 17 pkt 11 niniejszej uchwały;  

c) zakazuje się otwartego składowania lub czaso-

wego gromadzenia w granicach planu miejsco-

wego jakichkolwiek odpadów;  

d) przed realizacją obiektów budowlanych i zago-

spodarowaniem terenu nakazuje się zdjęcie 

wierzchniej, próchniczej warstwy gruntu i wła-

ściwe jej zagospodarowanie.  

4) w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu kultu-

rowego:  

a) w maksymalnym stopniu zapewnić zachowanie 

walorów naturalnych środowiska przyrodnicze-

go, w tym utrzymanie równowagi przyrodniczej 

i ochronę walorów krajobrazowych;  

b) nakazuje się pełne respektowanie wskaźników 

udziału powierzchni biologicznie czynnej okre-

ślonej dla poszczególnych rodzajów przezna-

czenia podstawowego w ustaleniach szczegó-

łowych (Rozdział III);  

c) nakazuje się architekturę projektowanych 

obiektów budowlanych zharmonizować z ist-

niejącym otoczeniem (nawiązując do pozytyw-

nych jego cech) przy uwzględnieniu walorów 

krajobrazowych terenu i jego aspektów wido-

kowych.  

§ 10. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

1) W granicach planu miejscowego nie występują 

zabytkowe obiekty architektury i budownictwa 

oraz dóbr kultury współczesnej ani stanowiska ar-

cheologiczne wymagające ochrony.  

§ 11. 1. Tereny zawarte w granicach planu miej-

scowego nie są położone w zasięgu następujących 

obszarów podlegających ochronie na podstawie prze-

pisów odrębnych:  

1) terenów górniczych ustanowionych decyzjami 

koncesyjnymi;  

2) obszarów chronionych ustanowionych prawnie lub 

przewidzianych do ochrony, w tym obszarów Na-

tura 2000;  

3) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów osuwania się mas ziemnych.  

§ 12. 1. Tereny zawarte w granicach planu miej-

scowego położone są w zasięgu następujących obsza-

rów podlegających ochronie na podstawie przepisów 

odrębnych:  

1) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 341 

„Niecka wewnątrzsudecka Kudowa-Zdrój − By-

strzyca Kłodzka” gromadzącego wody w kredo-

wych utworach porowych, wg „Mapy Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych – GZWP wymaga-

jących szczególnej ochrony”;  

2) w zasięgu strefy ochrony pośredniej ujęć i źródeł 

wody pitnej dla miasta Wrocławia, ustanowionej 

Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

(teren o mniejszych ograniczeniach w korzystaniu 

z wód i użytkowaniu gruntów).  

3) w granicach strefy ochronnej terenów zamkniętych 

kolei.  

§ 13. 1. Szczególne warunki zabudowy i zago-

spodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użyt-

kowaniu, w tym zakaz zabudowy:  

1) w granicach planu miejscowego zakazuje się reali-

zacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 

lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środo-

wisko i zdrowie ludzi, za wyjątkiem sieci i urzą-

dzeń infrastruktury telekomunikacyjnej i telein-

formatycznej.  

§ 14. 1. Ustalenia dotyczące zasad scalania 

i podziału nieruchomości  

1) W zakresie minimalnych powierzchni projektowa-

nych działek ustala się:  

a) 1200 m² dla budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego oraz mieszkalno - usługowego;  

b) 300 m² dla budynku usługowego;  

c) 2,0 m² dla urządzeń technicznych;  

2) w zakresie minimalnych frontów projektowanych 

działek:  

a) 20 m dla budynku mieszkalnego jednorodzin-

nego oraz mieszkalno-usługowego;  

b) 15 m dla budynku usługowego;  

c) 1,0 m dla urządzeń technicznych;  

3) kąt położenia granic projektowanych działek 

w stosunku do pasa drogowego nie może wynosić 

mniej niż 45º.  

§ 15. 1. Sposób i termin tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i użytkowania terenów.  

1) do czasu realizacji ustaleń planu miejscowego 

tereny lub obiekty przewidziane do nowego prze-

znaczenia, mogą być użytkowane w sposób do-

tychczasowy, pod warunkiem ich udostępnienia 

dla wykonania niezbędnych prac geodezyjnych, 

badań geotechnicznych, dojazdów i uzbrojenia te-

renu w zakresie wynikającym z ustaleń planu miej-

scowego;  

2) na terenach przeznaczonych w planie miejscowym 

do zabudowy dopuszcza się realizację obiektów 
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o innym przeznaczeniu niż ustalone w plamie 

miejscowym, wyłącznie jako obiektów tymczaso-

wych w rozumieniu przepisu odrębnego.  

§ 16. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania za-

budowy oraz zagospodarowania terenu w tym rów-

nież: nieprzekraczalne linie zabudowy, gabaryty bu-

dynków, wskaźniki intensywności zabudowy oraz 

procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej, 

ustalone dla terenu wyodrębnionego w planie miej-

scowym określają: rysunek planu miejscowego oraz 

stosowne zapisy niniejszej uchwały, zawarte w Części 

III pt. „Ustalenia szczegółowe”.  

§ 17. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej.  

1) tereny dróg wewnętrznych obejmują pasy terenów 

przeznaczone do pełnienia funkcji obsługi komu-

nikacyjnej projektowanej zabudowy oraz sytuowa-

nia w ich obrębie: urządzeń infrastruktury tech-

nicznej nadziemnej i podziemnej, chodników dla 

pieszych, zieleni.  

2) Tereny objęte opracowaniem komunikacyjnie będą 

obsługiwane następująco:  

a) projektowanymi drogami wewnętrznymi:  

− szerokość w liniach rozgraniczających wy-

nosi minimum 8,00 m;  

− dwa pasy ruchu o szerokości 2,5 m każdy;  

− pobocza z możliwością wydzielenia chodni-

ków dla pieszych oraz pasa zieleni;  

− nieprzekraczalne linie zabudowy minimum 

6,0 m od linii rozgraniczających drogi;  

b) dojazd do terenów położonych w granicach ob-

szaru objętego planem miejscowym z istnieją-

cej drogi gminnej;  

3) jako elementy infrastruktury technicznej w grani-

cach planu miejscowego ustala się istniejące 

i projektowane obiekty, urządzenia techniczne, 

sieci nadziemne i podziemne wraz z urządzeniami 

towarzyszącymi, które służyć będą zaopatrzeniu 

projektowanej zabudowie w: energię elektryczną, 

wodę, gaz przewodowy, oraz przyłącza teletech-

niczne i teleinformatycze, a także odprowadzenia 

ścieków sanitarnych i wód opadowych oraz uregu-

lowaniom w zakresie gospodarki odpadami;  

a) ustala się zasadę sytuowania nowych odcinków 

sieci uzbrojenia technicznego w obrębie linii 

rozgraniczających projektowanych dróg we-

wnętrznych zgodnie z wymogami przepisów 

odrębnych;  

b) do istniejących i projektowanych elementów in-

frastruktury technicznej nakazuje się zapewnić 

możliwość swobodnego dostępu dla ich właści-

cieli w celu nadzoru technicznego, remontu czy 

przebudowy;  

c) w przypadku zaistnienia kolizji projektowanej 

zabudowy lub zagospodarowania z istniejącymi 

elementami infrastruktury technicznej − ich 

przebudowa winna odbywać się w uzgodnieniu 

z właścicielami tych elementów infrastruktury 

technicznej;  

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 

sieci elektroenergetycznej.  

a) sieci i przyłącza niskiego napięcia należy reali-

zować w formie podziemnych sieci kablowych;  

b) dla istniejących napowietrznych linii energe-

tycznych 20 kV należy zachować wolny od za-

budowy i dostępny dla prowadzenia prawidło-

wej eksploatacji linii, pas terenu o szerokości 

minimum 22 m (po 11,0 m od osi linii w obu 

kierunkach);  

c) w przypadku konieczności budowy stacji trans-

formatorowej dla zasilania obszaru objętego 

planem miejscowym, przewiduje się stosowanie 

stacji słupowych lub prefabrykowanych konte-

nerowych (realizacja zgodnie z przepisami od-

rębnymi);  

d) w przypadku wystąpienia kolizji projektowa-

nych inwestycji na obszarze objętym planem 

miejscowym z istniejącą siecią energetyczną 

istnieje możliwość przebudowy w uzgodnieniu 

z zarządcą sieci;  

5) zaopatrzenie projektowanej zabudowy w wodę do 

spożycia oraz celów użytkowych − przy udziale 

istniejącej gminnej sieci wodociągowej, rozbudo-

wanej przez właściciela sieci o nowe jej odcinki, 

lub ujęć własnych. Nakazuje się stworzyć warunki 

pełnej dostępności do sieci wodociągowej dla ce-

lów przeciwpożarowych, określone w przepisach 

odrębnych w sprawie przeciwpożarowego zaopa-

trzenia w wodę oraz dróg pożarowych;  

6) zagospodarowanie wód opadowych − w granicach 

własnych działki, odprowadzając do zbiorników 

z wykorzystaniem na cele gospodarcze. Dopuszcza 

się odprowadzanie wód opadowych do rowów me-

lioracyjnych i cieków naturalnych, pod warunkiem 

ich uprzedniego oczyszczenia poprzez piaskowniki 

lub separatory;  

7) odprowadzanie ścieków sanitarnych do biologicz-

nych oczyszczalni ścieków (indywidualnych lub 

grupowych), docelowo do sieci kanalizacyjnej;  

8) ustala się prowadzenie zorganizowanej, selektyw-

nej gospodarki odpadami komunalnymi dla tere-

nów położonych w granicach planu miejscowego:  

a) odpady z terenu objętego planem miejscowym 

należy wywozić na komunalne składowisko 

odpadów, poprzez służby komunalne na zasa-

dach obowiązujących na terenie gminy;  

b) obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek 

odpadów w obszarze objętym planem miejsco-

wym;  

c) wszelkie place pod pojemniki na odpadki stałe 

muszą posiadać nawierzchnię utwardzoną;  
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d) gospodarkę odpadami innymi niż komunalne 

nakazuje się prowadzić zgodnie z wymogami 

przepisów odrębnych;  

e) zakazuje się w granicach planu miejscowego 

składowania złomu, surowców wtórnych, od-

padów organicznych lub innych odpadów po-

za kontenerami i pojemnikami ustawionymi 

w zorganizowanych miejscach;  

9) sieci i przyłącza infrastruktury telekomunikacyj-

nej i teleinformatycznej prowadzić wyłącznie w 

formie podziemnych linii kablowych;  

10) obiekty w obszarze objętym planem miejscowym 

mogą być zaopatrywane w energię cieplną w 

oparciu o ekologiczne źródła ciepła.  

Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe 

§ 18. Teren MN  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

miejscowego symbolem MN ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usłu-

gami nieuciążliwymi;  

b) usługi nieuciążliwe wbudowane lub wolno sto-

jące;  

c) obiekty towarzyszące garażowo-gospodarcze;  

d) obiekty małej architektury, zieleń urządzona;  

e) obiekty urządzeń infrastruktury technicznej, 

drogi wewnętrzne.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące kształtowania za-

budowy oraz sposobu zagospodarowania terenu:  

1) liczba kondygnacji nadziemnych łącznie 

z poddaszem użytkowym nie może być większa 

niż 2;  

2) obowiązuje nachylenie połaci dachowych od 

30º−45º;  

 

 

3) poziom parteru minimalnie 0,50 m nad poziomem 

projektowanego terenu w miejscu styku obiektu 

z najwyżej położoną częścią działki;  

4) maksymalna wysokość okapu mierzona od pozio-

mu parteru wynosi 4,0 m;  

5) projektowana zabudowa winna nosić cechy regio-

nalnej zabudowy sudeckiej tj. okładziny cokołów 

i piwnic z kamienia lub jego imitacji, drewniane 

lub drewniano-metalowe balustrady balkonów, 

drewniane obudowy werand, wykuszy, lukarn 

i szczytów ścian;  

6) powierzchnia zabudowy kubaturowych obiektów 

budowlanych nie może przekraczać 30% po-

wierzchni działki;  

7) co najmniej 50% działki należy zagospodarować 

jako powierzchnie biologicznie czynne;  

8) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 

11,0 m od osi istniejącej linii energetycznej.  

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustalenia 

dotyczące komunikacji wewnętrznej − zgodnie z usta-

leniami określonymi w § 17 pkt 2, ppkt a niniejszej 

uchwały.  

Rozdział IV 

Ustalenia końcowe 

§ 19. 1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym ustala się stawkę procentową  

w wysokości 30%.  

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1, 

jest podstawą do naliczenia i pobrania jednorazowej 

opłaty należnej od właściciela nieruchomości dla 

Gminy Kłodzko, przy zbyciu nieruchomości.  

§ 20. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

się Wójtowi Gminy Kłodzko.  

§ 21. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Dolnośląskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Gminy: 

Zbigniew Tur 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 167/VI/2011 Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 167/VI/2011 Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag  

wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego 

 

Rada Gminy Kłodzko po zapoznaniu się z dokumentacją formalno-prawną dotyczącą uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi 

Stary Wielisław rozstrzyga, co następuje: 

Informacja o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu miejscowego wraz z prognozą od-

działywania na środowisko, dyskusji publicznej i możliwości zgłaszania uwag była ogłoszona w Tygodniku 

Powiatowym Euroregio Glacensis nr 38/710 z dnia 21 września 2011 r. oraz na tablicy ogłoszeń urzędowych 

Urzędu Gminy w Kłodzku oraz elektronicznie na stronie Urzędu Gminy BIP. 

Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu oraz w terminie obligato-

ryjnym na składanie uwag, tj. 14 dni od ostatniego dnia wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego 

wglądu nie wpłynęły uwagi dotyczące przedmiotowego planu. 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położo-

nego we wsi Stary Wielisław zyskał akceptację zainteresowanych stron oraz społeczeństwa gminy. 
 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 167/VI/2011 Rady 

Gminy Kłodzko z dnia 28 listopada 2011 r. 

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,  

oraz zasadach ich finansowania dotyczące uchwalenia zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Stary Wielisław 

 

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktu-

ry technicznej należących do zadań własnych gminy: 

Realizacja programu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga wykonania 

prac infrastrukturalnych należących do zadań własnych gminy. 

Dla potrzeb projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla te-

renu położonego we wsi Stary Wielisław opracowano „Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego” zawierającą: 

− analizę ustaleń planu miejscowego; 

− prognozowane koszty i dochody inwestycyjne. 

Z opracowanej prognozy finansowej w ujęciu zbiorczym wynika że:  

− prognozowane koszty do poniesienia przez Gminę Kłodzko wyniosą    −   4. 000 zł 

− planowane przychody przez Gminę Kłodzko wyniosą                            −  85.253 zł 

− wynik finansowy końcowy jest dodatni i wynosi                                     −  81.253 zł 
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