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UCHWAŁA NR 117/VI/2011 
 RADY GMINY KŁODZKO 

 z dnia 8 lipca 2011 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Kłodzko we wsi Szalejów Dolny 

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 r., 
Nr 142, poz.1591, z póŝniejszymi zmianami) oraz 
art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŝn. 
zm.) oraz w zwiņzku z uchwałņ nr 90/V/ 2007 Rady 
Gminy Kłodzko z dnia 27 września 2007 roku 

w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kłodzko we wsi Szalejów Dolny, 
oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń zmiany 
miejscowego planu ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłodzko uchwała nr 227/2001 z dnia 7 marca 
2001 r. (ze zmianami) Rady Gminy Kłodzko, oraz 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko 
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przyjňtej uchwałņ nr 222/V/2008 z dnia 30 paŝ-
dziernika 2008 r. Rada Gminy Kłodzko uchwala, co 
nastňpuje:  

Rozdział I 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko 
we wsi szalejów Dolny zwana dalej planem miej-
scowym. 

2. Przebieg granic obszaru objňtego planem 
miejscowym przedstawiono na rysunku planu 
w skali 1 : 2000 stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ: 
1) rysunek planu, w skali 1:2000, stanowiņcy za-

łņcznik nr 1, bňdņcy jej integralnņ czňściņ, 
2) rozstrzygniňcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyłoşonego do publicznego 
wglņdu projektu planu, stanowiņce załņcznik  
nr 2, 

3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiņce załņcznik nr 3. 

§ 3. 1. W planie nie ustala siň: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze 

wzglňdu na brak dóbr kultury współczesnej; 
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-

rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów – ze 
wzglňdu na brak potrzeby takiego zagospoda-
rowania, 

3) granic obszarów wymagajņcych przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości – ze 
wzglňdu na brak potrzeby wyznaczania takich 
obszarów, 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejņcej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej – ze wzglňdu 
na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów, 

5) granic obszarów wymagajņcych przekształceń 
lub rekultywacji – ze wzglňdu na brak potrzeby 
wyznaczania takich obszarów, 

6) granic terenów pod budowň obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaşy powyşej 2000 m2 
– ze wzglňdu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich terenów, 

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów słuşņcych organizacji imprez ma-
sowych – ze wzglňdu na brak potrzeby wyzna-
czania takich terenów, 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, – ze wzglňdu na brak takich pomników 
oraz ich stref ochronnych. 

§ 4. 1. Nastňpujņce określenia stosowane w 
uchwale oznaczajņ: 
1) plan miejscowy – przepisy niniejszej uchwały 

wraz z załņcznikami, 
2) uchwała – tekst niniejszej uchwały, 
3) rysunek planu – naleşy przez to rozumień rysu-

nek planu na mapie zasadniczej w skali 1 : 2000, 
który stanowi załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

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

5) przeznaczenie podstawowe terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu, które powinno przewa-
şań na danym terenie, wyznaczonym ściśle li-
niami rozgraniczajņcymi; 

6) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inne niş podstawowe, 
które uzupełnia lub wzbogaca funkcjň pod-
stawowņ, 

7) linia rozgraniczajņca – linia rozgraniczajņca te-
reny o róşnym sposobie uşytkowania, którym 
przypisane sņ róşne 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) urzņdzenia towarzyszņce obiektom budowla-
nym – urzņdzenia techniczne zapewniajņce 
moşliwośń uşytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłņcza i urzņdzenia in-
stalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place posto-
jowe, place pod pojemniki na odpadki stałe, 

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

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

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

14) usługi nieuciņşliwe – działalnośń o oddziały-
waniu ograniczonym do terenu nieruchomo-
ści, na której działalnośń ta jest realizowana, 
w szczególności sņ to usługi zwiņzane z obiek-
tami zamieszkania zbiorowego oraz podsta-
wowe usługi dla ludności: biura, administra-
cja, handel detaliczny, gastronomia, podsta-
wowe usługi zdrowia, biblioteki, placówki 
oświatowe (świetlice, punkty przedszkolne) 
itp., usługi rzemiosła z wyjņtkiem: usług pral-
niczych, punktów obsługi pojazdów samo-
chodowych (w tym elektrotechnika, wulkani-
zacja, myjnie itp.); 

§ 5. 1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu sņ jego obowiņzujņcymi ustaleniami: 
1) granica obszaru objňtego planem miejscowym, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym sposobie 

uşytkowania ściśle określone , 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) obowiņzujņcy układ głównych połaci i kalenic 

dachowych, 
5) symbole identyfikujņce tereny, 
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6) strefa ochronna wału, 
7) strefa ograniczonego uşytkowania, uciņşliwośń 

linii energetycznej. 

§ 6. 1. Ustala siň nastňpujņce kategorie prze-
znaczeń terenu: 

1) zabudowa jednorodzinna – budynki wolno 
stojņce, mieszczņce do dwóch mieszkań, usy-
tuowane na wydzielonych działkach, 

2) usługi – działalnośń usługowa nieuciņşliwa 
z wykluczeniem działalności produkcyjnej, 

3) uşytki leśne – obszar zalesiony roślinnościņ 
drzewiastņ, a takşe krzewami gatunków ro-
dzimych stanowiņcy ostojň lokalnej zwierzyny 
oraz jako asymilant wód opadowych, 

4) uşytki rolne – tereny uşytkowane na cele pro-
dukcji rolnej na których dopuszcza siň lokali-
zacje zabudowy zagrodowej, 

5) usługi turystyczne – przystań kajakowa, pole 
namiotowe oraz inne urzņdzenia turystyki se-
zonowej, 

6) zieleń urzņdzona, 
7) zieleń urzņdzona niska, 
8) dolesienia, 
9) drogi dojazdowe, 

10) drogi wewnňtrzne, 
11) cieki i wody płynņce. 

2. Na kaşdym z terenów zakazuje siň przezna-
czeń innych niş te, które sņ dla niego ustalone 
w planie. 

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

§ 8. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska. 
1. Teren objňty zmianņ planu miejscowego 

zlokalizowany jest w strefie ochrony pośredniej 
(teren o mniejszym zakresie ograniczeń w korzy-
staniu z wód i uşytkowaniu gruntów) ujňń i ŝródeł 
wody pitnej dla miasta Wrocławia, ustanowionej 
Decyzjņ Urzňdu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

2. Czňśń terenu objňtego zmianņ planu miej-
scowego (UT/Ø1, MØ1, W, ZNØ1, oraz teren M – 
działki nr 302,375, 225/3) znajduje siň w strefie 
ochrony pośredniej ujňcia wód „Kłodzko” ustano-
wionej na mocy Decyzji Urzňdu Wojewódzkiego 
w Wałbrzychu. 

3. Fragmenty obszaru objňtego opracowa-
niem leşņ w strefie ochrony wału przeciwpowo-
dziowego (zobrazowano na rysunku planu). 

4. Czňśń terenów objňtych zmianņ planu miej-
scowego znajduje siň w zasiňgu bezpośredniego 
zagroşenia powodziņ (oznaczonych symbolem Ø1), 
na których obowiņzujņ przepisy szczególne. 

5. W zakresie ochrony zasobów i czystości 
wód podziemnych i powierzchniowych obowiņzujņ 
ustalenia zawarte w § 14 i § 15 niniejszej uchwały. 

6. W zakresie ochrony środowiska przed hała-
sem na całym terenie opracowania planu miej-
scowego obowiņzujņ dopuszczalne poziomy hała-
su określone zgodnie z Rozporzņdzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w Środowisku odpowiednio: 

1) dla terenu M, MØ1 jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) dla terenu UTØ1 jak dla terenów rekreacyjno- 
-wypoczynkowych. 

7. W zakresie ochrony i zachowania właściwe-
go standardu jakości powietrza obowiņzujņ ustale-
nia zawarte w §17 niniejszej uchwały. 

8. W zakresie ochrony przed polami magne-
tycznymi i elektroenergetycznymi obowiņzujņ usta-
lenia zawarte w §16 i §18 niniejszej uchwały. 

§ 9. Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu 
oraz dziedzictwa kulturowego. 

1. Dopuszcza siň lokalizacjň reklam i tablic in-
formacyjnych dotyczņcych wyłņcznie działalności 
prowadzonej na przedmiotowym terenie. 

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

3. Obowiņzuje zakaz wznoszenia ogrodzeń 
z prefabrykowanych elementów betonowych. 

§ 10. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości. 

1. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości ustala siň: 
1) W zakresie minimalnych powierzchni działek: 

a) 1500 m² dla budynku mieszkalnego typu 
wolno stojņcego, 

b) 750 m² dla budynku mieszkalnego typu bliŝ-
niaczego, 

c) 2,0 m² dla obiektów technicznych, 
2) W zakresie minimalnych frontów działek: 

a) 22 m dla budynku mieszkalnego typu wolno 
stojņcego, 

b) 16 m dla budynku mieszkalnego typu bliŝ-
niaczego, 

c) 1,0 m dla obiektów technicznych, 
3) kņt połoşenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawierań siň w przedziale 
od 80º do 90 º. 

§ 11. Ustalenia dotyczące komunikacji kołowej. 
1. Tereny objňte opracowaniem obsługiwane 

bňdņ poprzez nastňpujņce ciņgi komunikacyjne: 
1) teren oznaczony na planie symbolem M obsłu-

giwany bňdzie poprzez drogi dojazdowe KD do-
celowo z dróg wewnňtrznych KDW oraz KDW/W 
pokazanych na rysunku planu 

2) teren oznaczony na planie symbolem MØ1 ob-
sługiwań bňdņ drogi dojazdowe KD oraz droga 
powiatowa KL (zilustrowano na rysunku planu), 

3) teren oznaczony symbolem UT Ø1obsługiwań 
bňdņ drogi dojazdowe KD 

2. Dla ulic dojazdowych obowiņzujņ nastňpu-
jņce ustalenia: 
1) ulica dojazdowa KD − szerokośń w liniach roz-

graniczajņcych wynosi 10,0 m, 
2) droga wewnňtrzna KDW − szerokośń w liniach 

rozgraniczajņcych wynosi 8,00 m, 
3) droga wewnňtrzna z ciekiem wodnym KDW/W - 

szerokośń w liniach rozgraniczajņcych wynosi 
8,00 m. 

§ 12. Zaopatrzenie w wodę. 
1. Pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia 

w wodň w obszarze objňtym planem z ujňń wła-
snych, docelowo z gminnej sieci wodociņgowej. 
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§ 13. Odprowadzanie ścieków 
1. Ścieki sanitarne bňdņ odprowadzane do 

oczyszczalni przydomowych, zbiorników szczel-
nych, docelowo do gminnej sieci kanalizacji sani-
tarnej. 

2. Wody opadowe bňdņ zbierane systemami 
kanalizacji deszczowej i zagospodarowane w gra-
nicach własnych działki, docelowo odprowadzane 
do gminnej kanalizacji deszczowej. 

3. Dopuszcza siň prowadzenie sieci kanalizacji 
w liniach rozgraniczajņcych ulic dojazdowych. 

§ 14. Gospodarka odpadami. 
1. Dla terenów połoşonych w granicach planu 

ustala siň wymóg prowadzenia zorganizowanej, 
selektywnej gospodarki odpadami komunalnymi. 

2. Odpady z terenu objňtego planem naleşy 
wywoziń na gminne składowisko odpadów, a do-
konywań tego powinny specjalnie wyznaczone 
słuşby komunalne na zasadach obowiņzujņcych na 
terenie gminy . 

3. Obowiņzuje zakaz gromadzenia jakichkol-
wiek odpadów w obszarze objňtym planem. 

4. Wszelkie place pod pojemniki na odpadki 
stałe muszņ posiadań nawierzchnie utwardzonņ. 

§ 15. Zaopatrzenie w energię elektryczną. 
1. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z istnie-

jņcej sieci elektroenergetycznej średniego napiňcia 
po jej rozbudowie. 

2. Sieci i przyłņcza niskiego napiňcia naleşy 
realizowań w formie linii napowietrznych lub pod-
ziemnych sieci kablowych, zgodnie z warunkami 
przyłņczenia wydanymi przez właściciela sieci elek-
troenergetycznej. 

3. Lokalizacja projektowanych obiektów w sņ-
siedztwie istniejņcych linii elektroenergetycznych 
w uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci. 

4. Urzņdzenia zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ, w szczególności stacje transformatorowe, 
naleşy realizowań w obrňbie terenów przewidzia-
nych pod zabudowň. 

§ 16. Zaopatrzenie w energię cieplną. 
1. Obiekty w obszarze objňtym planem mogņ 

byń zaopatrywane w energiň cieplnņ w oparciu 
o nastňpujņce ŝródła ciepła: 
1) gaz ziemny, 
2) olej opałowy, 
3) energiň elektrycznņ, 
4) energiň ze ŝródeł odnawialnych, 
5) niskoemisyjne, wysokosprawne systemy ogrze- 

wania na paliwa stałe. 

§ 17. Przyłącza telekomunikacyjne. 
1. Przyłņczenie do istniejņcej sieci urzņdzeń te-

lekomunikacyjnych lub projektowanej infrastruktu-
ry komunikacji elektronicznej i teleinformatycznej. 

2. Sieci i przyłņcza telekomunikacyjne naleşy 
realizowań w podziemnych kanałach kablowych 
lub w formie linii kablowych; dopuszcza siň lokali-
zacjň infrastruktury telekomunikacyjnej o nie-
znacznym oddziaływaniu oraz innych urzņdzeń 
infrastruktury telekomunikacyjnej z zastrzeşeniem, 
şe lokalizacja tych urzņdzeń jest zgodna z przepi-
sami odrňbnymi. 

Rozdział II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 18. Tereny M 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami M ustala siň nastňpujņce przeznaczenie 
terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniajņce: 

a) usługi nieuciņşliwe, 
b) zieleń urzņdzona niska. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce 
ukształtowania budynków: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie moşe byń 

wiňksza niş 2 kondygnacje, liczņc łņcznie z pod-
daszem, 

2) obowiņzuje nachylenie głównych połaci da-
chowych pod kņtem od 35 do 45 stopni, 

3) projektowana zabudowa powinna byń dosto-
sowana do istniejņcych walorów krajobrazo-
wych pod wzglňdem skali i formy a detalem ar-
chitektonicznym i materiałem budowlanym 
powinna nawiņzywań do charakterystycznego 
budownictwa miejscowego Ziemi Kłodzkiej. 

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

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

wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czań 25% powierzchni działki, 

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

4) dopuszcza siň obiekty małej architektury. 
4. Dojazd do działek oznaczonych symbolem 

M bňdzie moşliwy dziňki drogom dojazdowym KD 
oraz docelowo dróg wewnňtrznych KDW , jak rów-
nieş drogi wewnňtrznej oznaczonej symbolem 
KDW/W. 

§ 19. Teren MØ1 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem MØ1 ustala siň nastňpujņce przezna-
czenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w strefie bezpośredniego zagroşenia 
powodziowego. 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: 
a) usługi nieuciņşliwe, 
b) zieleń urzņdzona niska. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce 
ukształtowania budynków: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie moşe byń 

wiňksza niş 2 kondygnacje, liczņc łņcznie z pod-
daszem, 

2) obowiņzuje nachylenie głównych połaci da-
chowych pod kņtem od 35 do 45 stopni, 

3) projektowana zabudowa powinna byń dosto-
sowana do istniejņcych walorów krajobrazo-
wych pod wzglňdem skali i formy, a detalem 
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architektonicznym i materiałem budowlanym 
powinna nawiņzywań do charakterystycznego 
budownictwa miejscowego Ziemi Kłodzkiej. 

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

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

wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czań 25% powierzchni działki, 

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

4) dopuszcza siň obiekty małej architektury. 
4. Dojazd do działki z istniejņcej drogi powia-

towej KL połoşonej poza granicami obszaru objň-
tego planem. 

5. Na obszarach bezpośredniego zagroşenia 
powodziņ obowiņzujņ przepisy odrňbne w szcze-
gólności art. 88 l ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 
z póŝn. zm.). 

§ 20. Teren RP 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem RP ustala siň nastňpujņce przeznaczenie 
podstawowe terenu: uşytki rolne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce 
ukształtowania budynków: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla budynków 

mieszkalnych nie moşe byń wiňksza niş 2 kon-
dygnacje, liczņc łņcznie z poddaszem, 

2) obowiņzuje nachylenie głównych połaci da-
chowych dla budynków mieszkalnych pod kņ-
tem od 35 do 45 stopni, 

3) dopuszcza siň lokalizacjň parterowych budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich oraz innych 
budowli rolniczych, 

4) projektowana zabudowa powinna byń dosto-
sowana do istniejņcych walorów krajobrazo-
wych pod wzglňdem skali i formy, a detalem 
architektonicznym i materiałem budowlanym 
powinna nawiņzywań do charakterystycznego 
budownictwa miejscowego Ziemi Kłodzkiej. 

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

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

wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czań 25% powierzchni działki, 

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

4) dopuszcza siň obiekty małej architektury. 
4. Dojazd do terenu odbywań siň bňdzie bez-

pośrednio z istniejņcej drogi dojazdowej oznaczo-
nej na planie symbolem KD. 

§ 21. Teren UTØ1 
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem UTØ1 ustala siň nastňpujņce przezna-
czenie terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi turystyczne 
w strefie bezpośredniego zagroşenia powo-
dziowego, 

2) przeznaczenie uzupełniajņce: zieleń urzņdzona 
niska; 

2. Dojazd do terenu odbywań siň bňdzie bez-
pośrednio z istniejņcych dróg dojazdowych ozna-
czonych na planie symbolem KD. 

3. Na obszarach bezpośredniego zagroşenia 
powodziņ obowiņzujņ przepisy odrňbne w szcze-
gólności art. 88 l ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 
z póŝn. zm.). 

§ 22. Teren ZNØ1 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZNØ1 ustala siň nastňpujņce przezna-
czenie podstawowe terenu: teren zieleni niskiej 
w strefie bezpośredniego zagroşenia powodzio-
wego. 

2. Na obszarach bezpośredniego zagroşenia 
powodziņ obowiņzujņ przepisy odrňbne w szcze-
gólności art. 88 l ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 
z póŝn. zm.). 

§ 23. Teren ZL Ø1 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZLØ1 ustala siň nastňpujņce przezna-
czenie podstawowe terenu: 
1) teren uşytków leśnych, 
2) teren uşytków leśnych w strefie bezpośredniego 

zagroşenia powodziowego. 
2. Na obszarach bezpośredniego zagroşenia 

powodziņ obowiņzujņ przepisy odrňbne w szcze-
gólności art. 88 l ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 
z póŝn. zm.). 

§ 24. Teren W 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem W ustala siň nastňpujņce przeznaczenie 
podstawowe terenu: teren wód płynņcych. 

2. Na obszarach bezpośredniego zagroşenia 
powodziņ obowiņzujņ przepisy odrňbne w szcze-
gólności art. 88 l ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 
z póŝn. zm.). 

§ 25. Teren KD 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KD ustala siň nastňpujņce przeznacze-
nie podstawowe terenu: droga dojazdowa. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ ustalenia zawarte w § 11 ust. 2 pkt 1. 

§ 26. Teren KDW 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDW ustala siň nastňpujņce przezna-
czenie podstawowe terenu: droga wewnňtrzna. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ ustalenia zawarte w § 11 ust. 2 pkt 2. 

§ 27. Teren KDW/W 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KDW/W ustala siň nastňpujņce przezna-
czenie podstawowe terenu: droga wewnňtrzna 
z ciekiem wodnym. 
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2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ ustalenia zawarte w § 11 ust. 2 pkt 3. 

Rozdział III 

Ustalenia końcowe 

§ 28. W zakresie stawek procentowych stano-
wiņcych podstawň określenia opłaty, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 

ustala siň stawkň procentowņ w wysokości 30% 
dla wszystkich terenów. 

§ 29. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Kłodzko. 

§ 30. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Dolnoślņskiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Zbigniew Tur 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 117/VI/ 
/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia  
8 lipca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 117/VI/ 
/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia  
8 lipca 2011 r. 

 
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglą-

du  projektu planu miejscowego  
 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko we wsi Sza-
lejów Dolny  był  wyłoşony do publicznego wglņdu  w siedzibie Urzňdu Gminy w dniach od 5 maja 2011 
do 25.05.2011 roku. Informacjň o terminie wyłoşenia projektu planu do publicznego wglņdu, dyskusji 
publicznej i moşliwości zgłaszania uwag Wójt Gminy Kłodzko zawiadomił za pomocņ ogłoszenia 
umieszczonego w Tygodniku Powiatowym Euroregio Glacensis z dnia 17/689/2011 roku oraz na tablicy 
ogłoszeń urzňdowych Urzňdu Gminy Kłodzko. Projekt planu wyłoşono wraz  z „Prognozņ oddziaływania 
na środowisko”.  

W trakcie wyłoşenia planu do publicznego wglņdu oraz w terminie 14 dni po wyłoşeniu planu nie 
wpłynňły şadne uwagi.   

W dniu 25.05.2011 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, şe plan miejscowy zyskał akceptacjň zainteresowa-
nych stron oraz społeczeństwa gminy. 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr 117/VI/ 
/2011 Rady Gminy Kłodzko z dnia  
8 lipca 2011 r. 

 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, należących do zadań własnych Gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych. 
 

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 wykona-
nia prac infrastrukturalnych naleşņcych do zadań gminy. 

Z opracowanej prognozy kosztów i dochodów wynika, şe:  
prognozowane koszty do poniesienia przez Gminň Kłodzko wynoszņ  0 zł, 
prognozowane przychody do uzyskania przez Gminň Kłodzko wynoszņ  1 641 712,5 zł. 
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UCHWAŁA NR VIII.47.2011 
 RADY GMINY ZAGRODNO 

 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych z infrastrukturą towarzyszącą  

w rejonie miejscowości Radziechów i Jadwisin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.) i art.20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), w zwiņzku z uchwałņ 
nr XXXI/167/10 Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 

stycznia 2010 r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przeznaczonego na lokali-
zacjň elektrowni wiatrowych z infrastrukturņ towa-
rzyszņcņ w rejonie miejscowości Radziechów 
i Jadwisin, zmienionņ uchwałņ nr VIII.45.2011 Rady 
Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2011r. uchwala 


