
 

 

UCHWAŁA NR 199/VI/2012 

RADY GMINY KŁODZKO 

z dnia 30 stycznia 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu  

położonego we wsi Boguszyn  

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, ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,  

poz. 717, ze zm.) oraz w związku z uchwałą nr 158/ 

/V/2008 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 27 marca 

2008 roku, w sprawie przystąpieniu do sporządzenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy Kłodzko we wsi Boguszyn, uchwa-

ły nr 55/VI/2011 Rady Gminy w Kłodzku z dnia  

30 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 158/ 

/V/2008 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 27 mara  

2008 r., oraz po stwierdzeniu zgodności zmiany planu 

miejscowego ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, 

uchwalonego uchwałą nr 227/2001 z dnia 7 marca 

2001 r. ze zmianami i uchwały nr 153/V/2008 Rady 

Gminy w Kłodzku z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy Kłodzko, we wsi 

Boguszyn Rada Gminy Kłodzko uchwala, co następu-

je:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko 

zwaną dalej planem miejscowym, obejmującą teren 

położony we wsi Boguszyn 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.  

2. Załączniki o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 

nie stanowią ustaleń planu.  

§ 3. Celem planu miejscowego jest określenie 

przewidzianych zasad w zakresie:  

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych;  

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów 

Wrocław, dnia 21 marca 2012 r.

Poz. 1139

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

———————————————————————————————————————————

DZIENNIK URZĘDOWY



górniczych, a także narażonych na niebezpie-

czeństwo powodzi oraz osuwania się mas ziem-

nych;  

8) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo-

ści objętych planem miejscowym;  

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-

kaz zabudowy;  

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów.  

§ 4. 1. Następujące określenia stosowane w uchwa-

le oznaczają:  

1) plan miejscowy – przepisy niniejszej uchwały 

wraz z załącznikami;  

2) uchwała – tekst niniejszej uchwały;  

3) rysunek planu miejscowego – należy przez to ro-

zumieć rysunek planu na mapie zasadniczej 

w skali 1:1000 który stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej 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) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – budy-

nek mieszkalny jednorodzinny lub ich zespół, 

wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkają-

cych w nich rodzin budynkami gospodarczymi 

i garażowymi;  

11) 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;  

12) usługi nieuciążliwe – działalność o oddziaływa-

niu ograniczonym do terenu nieruchomości, na 

której działalność ta jest realizowana, w szcze-

gólności są to usługi związane z obiektami za-

mieszkania zbiorowego oraz podstawowe usługi 

dla ludności: biura, administracja, handel deta-

liczny, gastronomia, podstawowe usługi zdrowia, 

biblioteki, placówki oświatowe (świetlice, punkty 

przedszkolne) itp., usługi rzemiosła z wyjątkiem: 

usług pralniczych, punktów obsługi pojazdów 

samochodowych (w tym elektrotechnika, wulka-

nizacja, myjnie itp.);  

13) 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;  

14) wysokość zabudowy – liczba kondygnacji nad-

ziemnych obiektu budowlanego;  

15) 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;  

16) 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;  

17) w przepisach niniejszej uchwały terminy takie 

jak: obiekt budowlany, budynek, budowla, sto-

sowane są w znaczeniu jakie nadaje im ustawa 

Prawo Budowlane  

18) obiekty tymczasowe – obiekt budowlany niepo-

łączony trwale z gruntem do czasowego użytko-

wania przewidziany do rozbiórki.  

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu 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) symbole identyfikujące tereny;  

2. Oznaczenia informacyjne nie będące ustale-

niami planu miejscowego;  

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje przeznacze-

nia terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe − tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej  

2) przeznaczenie uzupełniające − usługi nieuciążli-

we.  
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§ 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.  

Rozdział II 

USTALENIA OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE 

W GRANICACH PLANU MIEJSCOWEGO  

Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu 

i kształtowania ładu przestrzennego 

§ 8. 1. W granicach planu miejscowego nakazuje 

się respektować wymogi ochrony ładu przestrzennego 

i zasad jego kształtowania, zgodnie z warunkami 

i ustaleniami planu miejscowego 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, parametrów i cech, skali i formy 

zabudowy;  

3) lokalizowanie urządzeń reklamowych w taki spo-

sób aby nie zasłaniać panoram widokowych oraz 

takich, które nie będą stanowić utrudnień dla ruchu 

samochodowego i pieszego;  

2. Inne sprawy dotyczące ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego nieuregulowane niniejszą uchwa-

łą, należy rozstrzygać zgodnie z wymogami wynika-

jącymi z zachowania walorów urbanistycznych dane-

go miejsca, dążąc do harmonijnego wkomponowania 

projektowanej zabudowy w panoramę widokową oraz 

nawiązując do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy 

o pozytywnych cechach architektonicznych.  

§ 9. 1. Określa się następujące zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) w zakresie ochrony zasobów i czystości wód 

podziemnych i powierzchniowych:  

a) nakazuje się chronić przed zanieczyszczeniem 

i uszczupleniem zasobów poziomy wodonośne 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 

340 „Dolina Kopalna rzeki Nysa Kłodzka”, jako 

obszarów najwyższej ochrony wg wymogów 

przepisów odrębnych;  

b) teren objęty granicami planu miejscowego 

znajduje się w obszarze strefy ochrony pośred-

niej ujęcia wody pitnej dla miasta Wrocławia, 

ustanowionej Decyzją Urzędu Wojewódzkiego 

we Wrocławiu (teren o mniejszych ogranicze-

niach w korzystaniu z wód i użytkowaniu grun-

tów), w obrębie której zasady gospodarowania 

nakazuje się dostosować do wymogów przepi-

sów odrębnych;  

c) nakazuje się respektować w pełni zasady uregu-

lowań gospodarki wodno-ściekowej i gospo-

darki odpadami określone w § 17 niniejszej 

uchwały;  

2) w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

i jakości 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 13 niniejszej uchwały;  

c) dopuszczalny poziom hałasu na całym terenie 

objętym opracowaniem planu należy przyjmo-

wać jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (MN) stosownie do parametrów 

określonych w przepisach odrębnych;  

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) przed realizacją obiektów budowlanych i zago-

spodarowaniem terenu nakazuje się zdjęcie 

wierzchniej, próchniczej warstwy gruntu i wła-

ściwe jej zagospodarowanie.  

c) nakazuje się pełne respektowanie zasad gospo-

darki odpadami komunalnymi określonych  

w § 17 pkt 11 niniejszej uchwały;  

4) w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kul-

turowego:  

a) w maksymalnym stopniu zapewnić zachowanie 

walorów naturalnych środowiska przyrodnicze-

go i ochronę walorów krajobrazowych;  

b) nakazuje się pełne respektowanie wskaźników 

udziału powierzchni biologicznie czynnej okre-

ślonych dla poszczególnych rodzajów przezna-

czenia podstawowego;  

c) przy nowych nasadzeniach zieleni nakazuje się 

dobór rodzimych gatunków roślin, powszechnie 

reprezentowanych w miejscowym środowisku;  

d) nakazuje się architekturę projektowanych 

obiektów budowlanych zharmonizować z ist-

niejącą zabudową przy uwzględnieniu jej pozy-

tywnych cech oraz walorów krajobrazowych te-

renu i jego aspektów widokowych;  

e) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych z pre-

fabrykatów betonowych.  

§ 10. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

1) w granicach planu miejscowego nie ma zabytko-

wych obiektów architektury i budownictwa, dóbr 

kultury współczesnej ani stanowisk archeologicz-

nych wymagających ochrony.  
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§ 11. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu w tym rów-

nież: nieprzekraczalne linie zabudowy, gabaryty bu-

dynków, wskaźniki intensywności zabudowy oraz 

procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej; 

ustalone dla poszczególnych terenów wyodrębnionych 

w planie miejscowym, określają : rysunek planu oraz 

stosowne zapisy niniejszej uchwały, zawarte  

w Części III pt „Ustalenia szczegółowe”.  

§ 12. 1. W obszarze objętym planem miejsco-

wym nie występują tereny lub obiekty podlegające 

ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych 

dla:  

1) terenów górniczych;  

2) terenów narażonych na niebezpieczeństwo powo-

dzi;  

3) terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi.  

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

scowego podlegające ochronie na podstawie przepi-

sów odrębnych znajdują się:  

1) w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

nr 340 „Dolina Kopalna rzeki Nysy Kłodzkiej” ob-

szaru najwyższej ochrony (ONO);  

2) w zasięgu strefy ochrony pośredniej ujęć i źródeł 

wody pitnej dla miasta Wrocławia (teren o mniej-

szych ograniczeniach w korzystaniu z wód i użyt-

kowaniu gruntów);  

3) zasady gospodarowania w obrębie wyżej wymie-

nionych obszarów nakazuje się dostosować do 

wymogów przepisów odrębnych.  

§ 14. 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 urządzeń 

infrastruktury technicznej;  

§ 15. 1. Ustalenia dotyczące zasad scalania 

i podziału nieruchomości  

1) w zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-

lania i podziału nieruchomości ustala się:  

a) w zakresie minimalnych powierzchni działek − 

600,0 m²  

b) w zakresie minimalnych frontów działek −  

23,0 m  

2) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien być nie mniejszy niż 60º.  

§ 16. 1. Sposób  termin tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i użytkowania terenów.  

1) do czasu realizacji ustaleń planu miejscowego 

tereny przewidziane do nowego przeznaczenia 

mogą być wykorzystywane w sposób dotychcza-

sowy, pod warunkiem ich udostępnienia dla wyko-

nania niezbędnych prac geodezyjnych, dojazdu 

i uzbrojenia w zakresie urządzeń sieciowych 

w sposób zgodny z ustaleniami planu miejscowe-

go;  

2) na terenach przeznaczonych w planie miejscowym 

do zabudowy, dopuszcza się realizację obiektów 

o innym przeznaczeniu niż ustalone w planie miej-

scowym, wyłącznie jako obiektów tymczasowych 

lub obiektów zaplecza budowy w rozumieniu 

przepisów prawa budowlanego.  

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

dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej.  

1) tereny dróg wewnętrznych: projektowana zabu-

dowa będzie obsługiwana drogą wewnętrzną KDW 

o szerokości w liniach rozgraniczających wyno-

szących minimum 8,00 m o 2. pasach ruchu szero-

kości 2,5 m każdy, oraz pobocza z możliwością 

wydzielenia chodników dla pieszych oraz pasa zie-

leni.  

2) jako elementy infrastruktury technicznej w gra-

nicach 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 teleinformatyczne, 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; 

3) 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 należy zachować wolny od zabudowy 

i dostępny dla prawidłowej eksploatacji linii 

pas terenu zgodnie z przepisami odrębnymi;  

c) w przypadku konieczności budowy stacji trans-

formatorowej dla zasilania obszaru objętego 
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planem, przewiduje się stosowanie stacji słu-

powych lub prefabrykowanych kontenerowych 

(realizacja zgodnie z przepisami odrębnymi);  

d) w przypadku wystąpienia kolizji projektowa-

nych inwestycji na obszarze objętym planem 

z istniejącą siecią energetyczną przebudowa 

w uzgodnieniu z zarządcą sieci;  

4) 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;  

a) nakazuje się stworzyć warunki pełnej dostępno-

ści do sieci wodociągowej dla celów przeciw-

pożarowych, określone w przepisach odrębnych 

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych;  

5) zagospodarowanie wód opadowych należy reali-

zować w granicach własnych działki, odprowadza-

jąc do gruntu lub zbiorników z wykorzystaniem na 

cele gospodarcze;  

a) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych 

do rowów melioracyjnych i cieków natural-

nych, pod warunkiem ich uprzedniego oczysz-

czenia poprzez piaskowniki lub separatory;  

6) odprowadzanie ścieków sanitarnych do oczysz-

czalni przydomowych lub zbiorników bezodpły-

wowych docelowo do sieci kanalizacyjnej;  

a) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 

ścieków bezpośrednio do gleby lub rowów me-

lioracyjnych;  

b) należy uwzględnić na etapie szczegółowych 

rozwiązań projektowych wyposażenie dróg 

wewnętrznych w urządzenia do separacji sub-

stancji ropopochodnych; 

7) ustala się prowadzenie zorganizowanej, selek-

tywnej gospodarki odpadami komunalnymi dla 

terenów położonych w granicach planu:  

a) odpady z terenu objętego planem należy wywo-

zić na komunalne składowisko odpadów, 

a dokonywać tego powinny służby komunalne 

na zasadach obowiązujących na terenie gminy;  

b) obowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek 

odpadów w obszarze objętym planem;  

c) wszelkie place pod pojemniki na odpadki stałe 

muszą posiadać nawierzchnię utwardzoną;  

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 poza 

kontenerami i pojemnikami ustawionymi  

w zorganizowanych miejscach;  

8) sieci i przyłącza infrastruktury telekomunika-

cyjnej i teleinformatycznej prowadzić w formie 

podziemnych lub naziemnych linii kablowych;  

9) obiekty w obszarze objętym planem mogą być 

zaopatrywane w energię cieplną w oparciu o eko-

logiczne źródła ciepła, niskoemisyjne wysoko-

sprawne systemy ogrzewania na paliwa stałe.  

§ 18. 1. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-

towania przestrzeni publicznych;  

1) plan określa jako przestrzeń publiczną, oznaczoną 

symbolem i wydzieloną liniami rozgraniczającymi 

teren przeznaczenia podstawowego, obejmującego 

pas terenu dla poszerzenie w liniach rozgraniczają-

cych drogi dojazdowej KD;  

2) wymagania kształtowania przestrzeni publicznej:  

a) należy zachować odpowiedni ustalony planem 

rodzaj przeznaczenia terenu;  

b) teren przestrzeni publicznej nie może być prze-

znaczony na cele zagospodarowania i zabudo-

wy niepublicznej, lub dla użytkowania niepu-

blicznego, poza obiektami wymienionymi  

w ppkcie c;  

c) w pasie linii rozgraniczających drogi dopuszcza 

się możliwość sytuowania:  

− elementów małej architektury, znaków in-

formacyjnych, lamp oświetleniowych itp.  

− podziemnych obiektów i sieci urządzeń 

technicznych.  

Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe 

§ 19. Teren MN  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MN ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) usługi nieuciążliwe wbudowane lub wolno sto-

jące;  

b) obiekty towarzyszące garażowo-gospodarcze;  

c) obiekty urządzeń infrastruktury technicznej;  

d) obiekty małej architektury, zieleń urządzona.  

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

obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-

wania zabudowy oraz sposobu zagospodarowania 

terenu:  

1) liczba kondygnacji nadziemnych łącznie z podda-

szem 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, 
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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) dla terenu o którym mowa w ust. 1 obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące komunikacji:  

9) dojazdy do projektowanego terenu z drogi we-

wnętrznej KDW (parametry w § 19 nin. uchwały).  

§ 20 Teren KDW. 1. Dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem KDW ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe - drogi dojazdowe 

wewnętrzne o następujących parametrach:  

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających nie 

mniejsza niż 8,0 m;  

b) szerokość drogi w liniach rozgraniczających nie 

mniejsza niż 8,0 m;  

c) chodnik jedno lub dwustronny;  

− dopuszcza się nie wydzielanie chodników 

dla pieszych;  

d) dopuszcza się prowadzenie podziemnych urządzeń 

infrastruktury technicznej.  

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 5,0 m 

od linii rozgraniczających drogi.  

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem KD ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: teren drogi dojazdo-

wej;  

2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 pkt 1 obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) teren o szerokości ok. 2,0 m z przeznaczeniem na 

poszerzenie drogi dojazdowej w liniach rozgrani-

czających (zgodnie z zał. graf. nr 1).  

Rozdział IV 

Ustalenia końcowe 

§ 22. 1. Ustala się stawki procentowe od wzrostu 

wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem 

planu miejscowego, służące naliczeniu i pobraniu 

jednorazowej opłaty należnej od właściciela nieru-

chomości na rzecz Gminy Kłodzko, przy zbyciu nie-

ruchomości zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym, w następującej wysokości:  

1) od nieruchomości niezabudowanych na nowych 

działkach wyznaczonych pod zabudowę mieszka-

niowa jednorodzinną MN – ustala się 30 %;  

2) stawkę od wzrostu wartości nieruchomości na te-

renach przeznaczonych lub użytkowanych pod 

komunikację KDW i KD – ustala się 0%.  

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kłodzko.  

§ 24. 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 2 do uchwały nr 199/VI/ 

/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia  

30 stycznia 2012 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie 

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu 

miejscowego 
 

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

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

Boguszyn 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 46/718 z dnia 16 listopada 2011 roku oraz na tablicy ogłoszeń urzędo-

wych Urzędu Gminy w Kłodzku oraz elektronicznie (BIP Gminy Kłodzko). 

Udokumentowano, że w czasie wyłożenia projektu planu miejscowego oraz w terminie obligatoryjnym na 

składanie uwag tj. 14 dni od ostatniego dnia wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu nie 

wpłynęły uwagi dotyczące przedmiotowego planu. 

Miejscowy plan zyskał akceptację zainteresowanych stron oraz społeczeństwa gminy.  

 

 

 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr 199/VI/ 

/2012 Rady Gminy Kłodzko z dnia  

30 stycznia 2012 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko dla terenu położonego we wsi Boguszyn 

 

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 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wymaga wykonania prac infra-

strukturalnych należących do zadań własnych gminy. 

Dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, dla terenu po-

łożonego we wsi Boguszyn opracowano „Prognozę skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego 

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                         −   63 550 zł 

− wynik finansowy końcowy jest dodatni i wynosi                                   −   59 550 zł 
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