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WYROKI SĄDU ADMINISTRACYJNEGO 

1863 – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu nr Sygn. akt IV SA/Wr 20/11 
z dnia 10 marca 2011 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolno-
śląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Lubinie nr LXXV/267/10 z dnia 7 września 
2010 r. w przedmiocie określenia warunków odpłatności z tytułu udzielenia pomocy 
w formie posiłku oraz organizowania dowozu posiłków dla osób w podeszłym wie-
ku, chorych, niepełnosprawnych w szczególności samotnych, które nie są w stanie 
samodzielnie dotrzeć do punktu wydawania posiłków 11167 

1864 – Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu nr sygn. akt III SA/Wr 18/11 
z dnia 23 marca 2011 r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolno-
śląskiego na § 15 ust. 2 zdanie 2; § 18 pkt 1 i § 106 uchwały Rady Gminy Jemielno  
z dnia 27 września 2010 r. nr XLVII/256/10 w przedmiocie Statutu Gminy Jemielno 11171 

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 

1865 – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.131.2011.AZ5 z dnia 27 maja 2011 r. 
stwierdzające nieważność: § 2, § 4 ust. 1 pkt 4, § 5 ust. 3 uchwały nr VI/35/2011 Rady 
Gminy Czernica z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania  
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Czernicy oraz warunków 
jego funkcjonowania 11176 

1866 – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.407.2011.MW2 z dnia 27 maja 2008 r. 
stwierdzające nieważność uchwały Rady Gminy Marciszów nr IX/33/11 z dnia  
28 kwietnia 2011 r. w sprawie regulaminu nadawania tytułu „Honorowego Obywa-
tela Gminy Marciszów” 11178 

1867 – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.418.2011.MW2 z dnia 27 maja 2011 r. 
stwierdzające nieważność uchwały Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
nr VIII/50/11w sprawie zmiany uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu  
z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów 
alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczo-
nych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytu-
owania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznacze-
nia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierają-
cych więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu zmienionej 
uchwałami nr VIII/95/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r.  
nr XXXII/326/05 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r., nr XXXIII/339/05 
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r., uchwałą nr XLV/440/06 Rady 
Miasta Bolesławiec z dnia 1 marca 2006 r., nr XII/93/07 Rady Miasta Bolesławiec  
z dnia 29 sierpnia 2007 r., nr XXI/193/08 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 marca 
2008 r. oraz uchwałą nr XL/328/09 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 maja 2009 r. 11180 

 

 

1849 
18 49 

UCHWAŁA NR VIII/106/11 
 RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenu położonego we wsi Poręba – działka nr 633 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  
z późn. zm.1)), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.2)) 
oraz w związku z uchwałą LII/458/10 Rady Miejskiej 
w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 stycznia 2010 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego we wsi Poręba – działka 633 po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami zmiany stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy Bystrzyca Kłodzka 
(uchwała nr XLIII/375/09 Rady Miejskiej w Bystrzy-
cy Kłodzkiej z dnia 25 czerwca 2009 roku) − Rada 
Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej postanawia, co na-
stępuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego we 
wsi Poręba działka nr 633 – Gmina Bystrzyca 
Kłodzka. 

2. Ustalenia planu miejscowego określonego 
w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowią: 
1) niniejsza uchwała; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 116 – 11109 – Poz. 1849 

 

2) rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący za-
łącznik graficzny do niniejszej uchwały – załącz-
nik nr 1. 

3. Załącznikami do niniejszego planu miej-
scowego są rozstrzygnięcia z art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu pla-

nu – załącznik nr 2; 
2) o sposobie realizacji zapisanych w planie miej-

scowym inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, i o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych − załącz-
nik nr 3. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu miejscowego jest: 
1) realizacja zamierzeń gminy w zakresie tworze-

nia warunków dla powstania nowych podmio-
tów gospodarczych;  

2) umożliwienie realizacji zamierzeń zgodnie z 
uprawnieniami inwestora do zagospodarowa-
nia terenu, do którego posiada tytuł prawny;  

3) ochrona interesu publicznego w szczególności 
w zakresie spełnienia wymogów wynikających 
z potrzeby ochrony środowiska oraz prawidło-
wego gospodarowania zasobami przyrody;  

4) uporządkowanie struktury funkcjonalno-prze- 
strzennej całości obszaru w granicach planu 
miejscowego;  

5) zapewnienie przestrzennych, technicznych i te-
renowo-prawnych warunków rozbudowy ukła- 
du komunikacyjnego oraz sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej;  

6) ustalenie zasad podziału geodezyjnego działek.  

§ 3. 1. Przedmiot ustaleń planu miejscowego 
obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

9) szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których usta- 
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy. 

§ 4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mo-
wa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę; 

2) planie miejscowym − należy przez to rozumieć 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu położonego we wsi Poręba, 
działka nr 633 − Gmina Bystrzyca Kłodzka; 

3) przepisach odrębnych − należy przez to rozu-
mieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi; 

4) rysunku planu − należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie sy-
tuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 1000 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały; 

5) terenie − należy przez to rozumieć teren 
o określonym w planie miejscowym przezna-
czeniu podstawowym lub dopuszczalnym, 
zawarty w granicach linii rozgraniczających 
wyznaczonych na rysunku miejscowego planu 
oraz oznaczony stosownym numerem i sym-
bolem literowym, na którym obowiązują te 
same ustalenia miejscowego planu;  

6) przeznaczeniu podstawowym terenu − należy 
przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod 
które przeznacza się ograniczony liniami roz-
graniczającymi i oznaczony odpowiednim 
symbolem teren na rysunku planu;  

7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu − należy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż pod-
stawowe, które może być wprowadzone na 
części terenu określonego w pkt 5, jeżeli takie 
jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne;  

8) urządzeniach towarzyszących − należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże oraz inne 
urządzenia pełniące służebną rolę wobec prze-
znaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
wyznaczonego terenu;  

9) przestrzeni publicznej − należy przez to rozu-
mieć tereny w obrębie ściśle określonych linii 
rozgraniczających ulic, placów, wydzielonych 
ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych 
i innych urządzeń powszechnie dostępnych 
lub określonych za dostępne przez samorzą-
dowe władze miejskie lub organy administra-
cji rządowej;  

10) odległości i strefy ograniczeń zabudowy − 
należy przez to rozumieć ograniczenia wywo-
łane obecnością lub działaniem istniejącego 
lub projektowanego przeznaczenia terenu, 
urządzeń i sieci technicznych, dróg i ulic, wy-
magających zachowania odległości od innych 
funkcji lub urządzeń, stosownie do wymaga-
nych standardów technicznych;  

11) zabudowie mieszkaniowej − należy przez to 
rozumieć jeden budynek mieszkalny jednoro-
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dzinny lub ich zespół wraz z przeznaczeniem 
dla potrzeb mieszkających w nich rodzin bu-
dynkami garażowymi i gospodarczymi;  

12) zabudowie usługowej – należy przez to rozu-
mieć obiekt usługowy związany z funkcją 
osiedla, taki jak zdrowia, handlu, gastronomii, 
turystyki itp.;  

13) zabudowie mieszkalno-pensjonatowej – nale-
ży przez to rozumieć budynek pensjonatowy 
z funkcją mieszkalną dla właściciela obiektu 
oraz pomieszczeniami usługowymi związa-
nymi z tą funkcją, takimi jak: hotelarstwo, ga-
stronomia, pomieszczeniami administracyj-
nymi, gospodarczymi i garażowymi;  

14) drogach wewnętrznych − rozumie się przez to 
istniejące i projektowane drogi dojazdowe, 
niezbędne dla zapewnienia prawidłowej ob-
sługi działek i obiektów oraz terenów rolnych 
i leśnych. W stosunku do nich nie występują 
obowiązki Gminy dotyczące budowy, utrzy-
mania i inne dotyczące dróg gminnych;  

15) powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ślinnością oraz wodę powierzchniową na 
działce budowlanej;  

16) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to 
sumę powierzchni kondygnacji parterowych 
budynków znajdujących się na działce, liczoną 
po zewnętrznym obrysie murów poszczegól-
nych obiektów. 

§ 5. Ustalenia formalno-prawne: 
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego we wsi Poręba 
działka 633 – Gmina Bystrzyca Kłodzka jest obo-
wiązującym przepisem gminnym w zakresie kształ-
towania i prowadzenia polityki przestrzennej, który 
określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie in-
westycji celu publicznego oraz sposób zagospoda-
rowania i warunki zabudowy terenu. 

§ 6. 1. Przeznaczenie terenów: 
1) dla terenów wyznaczonych w planie miejsco-

wym ściśle określonymi liniami rozgraniczają-
cymi ustala się przeznaczenie podstawowe,  
a w uzasadnionych przypadkach przeznaczenie 
dopuszczalne w następującym zróżnicowaniu: 
a) MN/MP/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, mieszkalno-pensjonatowej 
i usługowej, 

b) U – tereny zabudowy usługowej,  
c) ZP − tereny zieleni parkowej i zieleni urzą-

dzonej, 
d) K – tereny komunikacji; 

2) ustalenia szczegółowe w zakresie poszczegól-
nych terenów z uwzględnieniem powyższych 
symboli literowych oraz podziału numeryczne-
go zawarte są w § 7 niniejszej uchwały. Przyjęte 
oznaczenia są spójne z rysunkiem planu miej-
scowego. Dla przestrzeni publicznej w zakresie 
komunikacji ustalenia szczegółowe zawarte są 
w § 9 niniejszej uchwały; 

3) istniejąca oraz projektowana zabudowa reali-
zowana w obrębie poszczególnych terenów 
wydzielonych w planie miejscowym nie może 
w żadnym przypadku oddziaływać znacząco na 
środowisko;  

4) nie dopuszcza się realizacji zabudowy w obrę-
bie terenów o innym przeznaczeniu niż podsta-
wowe lub dopuszczalne;  

5) tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, 
do czasu jego realizacji mogą być użytkowane 
w sposób dotychczasowy, pod warunkiem ich 
udostępnienia dla wykonania dojazdów i uzbro-
jenia, w zakresie wynikającym z ustaleń planu 
miejscowego;  

6) zasady podziału nieruchomości określają aktu-
alne granice nieruchomości wynikające z geo-
dezyjnej ewidencji gruntów oraz ustalenia pla-
nu miejscowego. Dopuszcza się wtórne lub do-
datkowe podziały nieruchomości, pod warun-
kiem spełnienia wymogów określonych w pkt 7;  

7) podziały nieruchomości wtórne lub dodatkowe 
mogą być dokonywane na podstawie projektu 
zagospodarowania terenu nieruchomości, spój- 
nego z ustaleniami niniejszego planu i zgodne-
go z przepisami odrębnymi oraz sporządzonego 
przez osobę przygotowaną zawodowo, posiada-
jącą uprawnienia urbanistyczne lub architekto-
niczne i wpisaną na listę izby samorządu urba-
nistów albo architektów;  

8) przy projektowaniu budynków na terenie wsi 
zaleca się zapoznanie z opracowaniem „Archi-
tektura regionalna pogranicza Kłodzko – Orlic-
kiego” przygotowanym przez Starostwo Powia-
towe w Kłodzku w celu prawidłowego zastoso-
wania do projektowania materiałów detalu ar-
chitektury, formy dachów itp.  

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 7. 1. Dla obszaru objętego planem miejsco-
wym ustala się następujące przeznaczenie pod-
stawowe i dopuszczalne dla poszczególnych tere-
nów:  
1) 1MN/MP/U, 3MN/MP/U, 6MN/MP/U – tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, miesz- 
kalno-pensjonatowej i usługowej;  

2) 4 U – tereny zabudowy usługowej;  
3) 2ZP, 5ZP – tereny zieleni parkowej i urządzonej;  
4) KDw – wewnętrzne drogi dojazdowe.  

§ 8. 1. Zasady zagospodarowania i kształtowa-
nia zabudowy:  
1) tereny 1MN/MP/U, 3MN/MP/U, 6MN/MP/U  

a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe – 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
mieszkalno-pensjonatową i usługową w za-
kresie turystyki i rekreacji, zdrowia, handlu, 
gastronomii itp.,  

b) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne – 
zabudowę letniskową, małą architekturę, zie-
leń średnio – wysoką i niską ozdobną, urzą-
dzenia towarzyszące, takie jak komunikację 
wewnętrzną i miejsca postojowe,  

c) dopuszcza się łączenie w jednym obiekcie 
funkcji mieszkaniowej i usługowej,  

d) granice projektowanych działek określa ry-
sunek planu,  

e) nieprzekraczalne linie zabudowy określa ry-
sunek planu (min. 6 m od granicy działki), 

f) orientacyjne usytuowanie projektowanej za-
budowy określa rysunek planu,  
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g) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 
2 pełne kondygnacje nadziemne z podda-
szem użytkowym z możliwością podpiwni-
czenia do wysokości wynikającej z konfigu-
racji terenu,  

h) dachy strome dwu- lub wielospadowe o na-
chyleniu połaci pod takim samym kątem 
35º−45°. Główne połacie dachu w jednym 
obiekcie budowlanym muszą mieć jednako-
wy spadek. Pokrycie dachu dachówką cera-
miczną lub innym materiałem naturalnym, 
takimi jak łupek, gont,  

i) architektura obiektów winna być inspirowa-
na zabudową charakterystyczną dla budow-
nictwa Ziemi Kłodzkiej lub dobrą architektu-
rą współczesną wkomponowaną w otaczają-
cy krajobraz i ukształtowanie terenu. Projek-
towane obiekty gabarytami, charakterem, 
formą architektoniczną, materiałem i deta-
lem architektury winny nawiązać do archi-
tektury regionalnej i historycznej zabudowy 
wsi,  

j) garaże należy projektować jako wbudowane 
w budynkach lub powiązane z nimi gabary-
towo,  

k) maksymalny wskaźnik zabudowy działek do 
30%,  

l) dojście do działek od projektowanej we-
wnętrznej drogi dojazdowej KDw,  

ł) w maksymalnym stopniu należy zachować 
istniejącą konfigurację terenu ograniczając 
prace niwelacyjne w obrębie wyznaczonych 
działek do niezbędnego minimum, 

m) na działkach należy przewidzieć pojemniki na 
odpady komunalne, 

n) dopuszcza się w określonych przypadkach 
możliwość łączenia działek z zachowaniem 
warunków podanych w punktach jw., 

o) miejsca postojowe dla samochodów miesz-
kańców w granicach poszczególnych działek, 

p) dla zabudowy letniskowej ustala się wyso-
kość zabudowy 1 kondygnacja z poddaszem 
użytkowym, 

r) na całym obszarze wprowadza się zakaz sto-
sowania ogrodzeń betonowych, w tym rów-
nież prefabrykowanych, poza niezbędnymi 
słupkami i podmurówkami o prostych for-
mach, 

s) przy podziałach wtórnych ustala się mini-
malną powierzchnię działki 1500 m²; 

2) teren 4 U: 
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe 

teren zabudowy usługowej związanej z funk-
cją osiedla, takiej jak handel, gastronomia, 
turystyka itp.,  

b) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne 
teren zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno 
– pensjonatowej,  

c) dopuszcza się łączenie w jednym obiekcie 
funkcji mieszkaniowej i usługowej,  

d) granice projektowanej działki określa rysu-
nek planu,  

e) nieprzekraczalne linie zabudowy określa ry-
sunek planu (min. 6m od granicy działki) 

f) orientacyjne usytuowanie projektowanej za-
budowy określa rysunek planu,  

g) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 
2 pełne kondygnacje nadziemne z podda-
szem użytkowym z możliwością podpiwni-
czenia do wysokości wynikającej z konfigu-
racji terenu,  

h) dachy strome dwu- lub wielospadowe o na-
chyleniu połaci pod takim samy kątem 35º− 
45°. Główne połacie dachu w jednym obiek-
cie budowlanym muszą mieć jednakowy 
spadek. Pokrycie dachu dachówką cera-
miczną lub innym materiałem naturalnym, 
takimi jak łupek, gont,  

i) architektura obiektów winna być inspirowa-
na zabudową charakterystyczną dla budow-
nictwa Ziemi Kłodzkiej lub dobra architektu-
rą współczesną wkomponowaną w otaczają-
cy krajobraz i ukształtowanie terenu. Projek-
towane obiekty gabarytami, charakterem, 
formą architektoniczną, materiałem i deta-
lem architektury winny nawiązać do archi-
tektury regionalnej i historycznej zabudowy 
wsi,  

j) garaże należy projektować jako wbudowane 
w budynku lub powiązane z nim gabarytowo,  

k) maksymalny wskaźnik zabudowy działek do 
40%,  

l) dojście do działek od projektowanej we-
wnętrznej drogi dojazdowej KDw,  

ł) na działkach należy przewidzieć pojemniki na 
odpady komunalne, 

m) na całym obszarze wprowadza się zakaz sto-
sowania ogrodzeń betonowych, w tym rów-
nież prefabrykowanych, poza niezbędnymi 
słupkami i podmurówkami o prostych for-
mach, 

n) w przypadku rozbudowy funkcji usługowej 
dopuszcza się połączenie działki nr 21 o 
symbolu 4U z działką nr 2 o symbolu 3MN/ 
/MP/U; 

3) teren 2ZP, 5ZP:  
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe − 

teren zieleni parkowej i zieleni urządzonej,  
b) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa 

mieszkaniowa i mieszkalno-pensjonatowa 
dla działki 2ZP na warunkach określonych 
w § 8 ust. 1 pkt 1,  

c) dla terenu 2ZP należy przewidzieć zieleń 
ozdobną niską i średnio – wysoką, place za-
baw dla dzieci, małą architekturę i urządze-
nia rekreacyjno-sportowe. Teren ten winien 
być połączony ciągami pieszymi z drogą 
gminną nr 390, 

d) dla terenu 5ZP należy przewidzieć zieleń izo-
lacyjną od parkingu niską i średnio – wysoką;  

e) teren KDw – ustala się jako przeznaczenie 
podstawowe terenu wewnętrzną drogę do-
jazdową obsługującą projektowane działki.  

§ 9. 1. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:  
1) projektowane zespoły zabudowy obsługiwane 

będą układem komunikacji kołowej zawartym 
w granicach planu miejscowego, tj. projekto-
waną drogą wewnętrzną KDw włączoną do 
drogi powiatowej nr 3274D istniejącym wjaz-
dem i do drogi gminnej nr 390 z projektowanej 
nawrotki;  
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2) KDw – wewnętrzna droga dojazdowa z parkin-
giem ogólnodostępnym KP zakończona na-
wrotką:  
a) linie rozgraniczające drogi – 10 do 12 me-

trów,  
b) szerokość jezdni – 5 metrów,  
c) obustronne chodniki z pasami zieleni izola-

cyjnej,  
d) projektowana nawrotka winna być włączona 

do drogi gminnej nr 390, na terenie projek-
towanej nawrotki przewidzieć miejsca posto-
jowe dla samochodów oraz zieleń ozdobną 
z elementami małej architektury,  

e) projektowany przy drodze KDw parking KP na-
leży projektować wg standardów projekto-
wych i technicznych dla trwałego urządzenia 
parkingów, nawierzchnię utwardzoną miejsc 
parkingowych dróg manewrowych należy izo-
lować od podłoża gruntowego materiałem nie 
przepuszczającym wody, miejsca parkingowe 
wyposażyć w kanalizację ścieków z wód opa-
dowych i roztopowych oraz urządzenia do 
oczyszczania ww. ścieków, 

3) lokalizacja nowych zjazdów wyłącznie za zgodą 
zarządcy drogi;  

4) prowadzenie infrastruktury technicznej w pasie 
drogi za zgodą zarządcy drogi;  

5) linia zabudowy dla nowych obiektów minimum 
10 m od krawędzi drogi na obszarze zabudowa-
nym i na obszarze niezabudowanym 20 m od 
linii rozgraniczanej drogi.  

§ 10. 1. Zasady i ustalenia w zakresie uzbroje-
nia terenu i systemów infrastruktury technicznej:  
1) jako elementy infrastruktury technicznej terenu 

ustala się istniejące i planowane: działki, obiek-
ty, urządzenia techniczne, sieci nadziemne 
i podziemne wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi, które służą lub będą służyć zaopatrzeniu 
terenów zabudowy i gospodarowania w ener-
gię elektryczną, wodę przeznaczoną do spożycia 
i dla celów przeciwpożarowych, przyłącza tele-
techniczne oraz odprowadzeniu ścieków byto-
wych, opadowych, komunalnych lub przemy-
słowych;  

2) dopuszcza się zmianę standardów technicznych 
bądź technologii obiektów, urządzeń technicz-
nych i sieci wraz z urządzeniami towarzyszący-
mi z zakresu infrastruktury technicznej pod wa-
runkiem, że nie będą powodowały znaczących 
oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi 
określonych w przepisach odrębnych;  

3) ustala się zasadę sytuowania nowych odcinków 
sieci uzbrojenia technicznego w obrębie linii 
rozgraniczających dróg, zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych, po uzyskaniu zgody i na 
warunkach technicznych określonych przez za-
rządcę drogi dopuszcza się prowadzenie sieci 
oraz lokalizacje związanych z nimi urządzeń 
i budowli na innych terenach przeznaczenia 
podstawowego pod warunkiem niezakłócenia 
funkcji tych terenów i po uzyskaniu zgody wła-
ścicieli lub zarządców;  

4) do istniejących i projektowanych sieci uzbroje-
nia technicznego, obiektów i urządzeń technicz-
nych nakazuje się zapewnić możliwość swo-

bodnego dostępu dla ich zarządców, w celu 
nadzoru technicznego, remontu czy przebudo-
wy na warunkach uzgodnionych z właścicielami 
terenów;  

5) wszelkie obiekty infrastruktury technicznej, a w 
szczególności wod.-kan., elektryczne, ciepłow-
nicze należy realizować zgodnie z opracowa-
niami rozwoju gminnej infrastruktury technicz-
nej.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę z ujęć wła-
snych (studnie głębinowe wody podziemnej) po 
uzyskaniu stosownych zezwoleń wynikających 
z przepisów szczególnych. Docelowo po wybudo-
waniu wodociągu z sieci wiejskiej.  

3. W zakresie odprowadzania i unieszkodli-
wiania ścieków sanitarnych ustala się odprowa-
dzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych 
lub biologiczno mechanicznej oczyszczalni ście-
ków. Docelowo do kolektora zbiorczego. Obowią-
zuje bezwzględny zakaz odprowadzania nieoczysz-
czonych ścieków bytowych do gruntu, rowów lub 
cieków naturalnych.  

4. W zakresie odprowadzania wód deszczo-
wych powierzchniowo lub do istniejących przy-
drożnych rowów melioracyjnych.  

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną z projektowanej sieci wiejskiej lub z projek-
towanej stacji transformatorowej wraz z obwoda-
mi średniego i niskiego napięcia na warunkach 
określonych przez właściciela sieci.  

6. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
z lokalnych źródeł przy wykorzystaniu ekologicz-
nych czynników grzewczych, takich jak: paliwa 
płynne, elektryczne instalacje solarne, innych źró-
deł odnawialnych o niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń oraz opał stały (wykorzystany np. w ko-
minkach), przy zachowaniu obowiązujących stan-
dardów emisyjnych.  

7. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, odpro-
wadzanie ścieków oraz lokalizacje innych urządzeń 
technicznych wymagają uzyskania warunków 
technicznych od właściwych dysponentów sieci.  

8. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu 
publicznego w zakresie łączności publicznej 
i infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym 
oddziaływaniu na środowisko. 

§ 11. 1. Zasady i ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska:  
1) teren objęty planem miejscowym leży w:  

a) granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Gór Bystrzyckich i Orlickich,  

b) strefie ochrony Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 341 „Niecka wewnątrzsu-
decka Kudowa Zdrój – Bystrzyca Kłodzka”; 

2) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na 
przedmiotowym obszarze nie może powodo-
wać ponadnormatywnego obciążenia środowi-
ska naturalnego poza granicami działki, do któ-
rej Inwestor posiada tytuł prawny;  

3) realizacja projektowanej zabudowy nie może 
naruszać zasad ochrony środowiska naturalne-
go obowiązujących dla tych chronionych obsza-
rów ani pogorszyć stanu lub uszczuplić jego za-
sobów i walorów oraz uwzględniać występują-
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ce w sąsiedztwie (poza granicami planu) sta-
nowiska roślin chronionych i zwierząt;  

4) celem ochrony środowiska, gleby, wód po-
wierzchniowych i wgłębnych przed zanieczysz-
czeniami należy:  
a) wewnętrzne drogi dojazdowe, chodniki, 

miejsca parkingowe i place wykonać jako 
utwardzone,  

b) gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie 
wód opadowych rozwiązać w sposób okre-
ślony w § 10,  

c) gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób 
określony w §10,  

d) bezwzględnie zachować istniejący staro-
drzew oraz kompleksy zieleni średnio wyso-
kiej,  

e) na odpady stałe przewidzieć kontenerowe 
zbiorniki odpadów. Wywóz odpadów na za-
sadach umowy z komunalną służbą,  

f) tereny działek budowlanych zagospodaro-
wać zielenią ozdobną niską i średnio wyso-
ką,  

g) powierzchnie miejsc postojowych nakazuje 
się wykonać z trwałej, nieprzepuszczalnej 
nawierzchni, by zanieczyszczone wycieki z 
samochodów w postaci: paliw, olejów i sma-
rów nie przenikały do ziemi,  

h) nakazuje się udrożnić i zapewnić stałą kon-
serwację otwartych rowów odwadniających,  

i) zakazuje się lokalizacji obiektów lub urzą-
dzeń, których funkcjonowanie powoduje 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego ha-
łasu zewnętrznego, mierzonego na grani-
cach wyznaczonych terenów przeznaczenia 
podstawowego lub działek budowlanych, 
zgodnie z parametrami określonymi w prze-
pisach odrębnych,  

j) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku:  
− dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, pensjonatowej i usługo-
wej oznaczonych symbolami MN, MP i U 
jak dla zabudowy mieszkaniowo-usłu- 
gowej,  

k) zakazuje się wprowadzania do miejscowego 
środowiska przyrodniczego obcych mu ga-
tunków roślin, a także innych form rozwoju,  

l) zaleca się realizować nowe nasadzenia ziele-
ni ozdobnej, rekreacyjnej i użytkowej w 

oparciu o wybór rodzimych gatunków, po-
wszechnie reprezentowanych w miejsco-
wym środowisku,  

ł) zachować zadrzewienia występujące wzdłuż 
istniejących dróg. 

5) W przypadku odkrycia przedmiotu, co do które-
go istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 
należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub 
zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu do-
stępnych środków przedmiot i miejsce odkrycia 
zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić o tym 
właściwy urząd wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a jeżeli jest to niemożliwe, właściwe-
go burmistrza. 

Rozdział 3 

§ 12. 1. Ustalenia dotyczące wartości nieru-
chomości:  
1) konsekwencją uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest wzrost 
wartości nieruchomości w granicach opraco-
wania planu;  

2) ustala się stawkę procentową w wysokości 30% 
od wzrostu wartości nieruchomości;  

3) określona powyżej stawka procentowa jest 
podstawą naliczania i pobrania jednorazowej 
opłaty należnej od właściciela nieruchomości 
przy zbyciu nieruchomości, dla Gminy Bystrzy-
ca Kłodzka.  

§ 13. 1. Ustalenia końcowe  
1) Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą, a 

dotyczące ładu przestrzennego należy rozstrzy-
gać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z za-
chowania walorów urbanistycznych danego 
miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia 
o pozytywnych cechach architektonicznych oraz 
ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego.  

2) Realizację niniejszej uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.  

3) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego.  

4) Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
Andrzej Wziątek 

________ 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,  
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223,  
poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,  
poz. 675; 

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; Dz. U. z 2005 r.  
Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; Dz. U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880; Dz. U. 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; Dz. U. z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106,  
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871 i Nr 155, poz. 1043. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/106/ 
/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 
z dnia 31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/106/ 
/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miejscowego 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z dnia 2003 roku Nr 80, poz. 717, z póź. zm.) Rada Miejska w Bystrzycy Kłodzkiej 
rozstrzyga, co następuje:  

Na podstawie wykazu sporządzonego przez Burmistrza Miasta i załączonego do dokumentacji plani-
stycznej w sprawie braku uwag do projektu planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu 
wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpa-
trzenia. 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/106/ 
/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej 
z dnia 31 marca 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej  
oraz zasad ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 184, ust. 2 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2005 r. z późn. zm.) Rada Miejska 
w Bystrzycy Kłodzkiej ustala, co następuje:  

§ 1. Zadania własne gminy stanowią inwestycje, które służą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców gminy i do których zalicza się między innymi: infrastrukturę techniczną obejmującą urzą-
dzenia i sieci zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków oraz drogi gminne.  

§ 2. Stwierdza się, że ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łożonego we wsi Poręba – działka Nr 633 Gmina Bystrzyca Kłodzka” nie zawierają żadnych zadań inwe-
stycyjnych z zakresu infrastruktury technicznej, które stanowiłyby zadania własne gminy.  

§ 3. Na podstawie ustaleń § 2 niniejszego rozstrzygnięcia stwierdza się, że nie ma przesłanek ani 
podstaw do podejmowania rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicz-
nej oraz zasad ich finansowania i w związku z tym rozstrzygnięcie w tej sprawie uznaje się za bezprzed-
miotowe.  
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