
Uchwała nr ………………. 
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej 
z dnia 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Spalona, gmina 
Bystrzyca Kłodzka. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 
40) oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 
2022r. poz. 503 ze zm.), w związku z uchwałą nr LIII/431/2022 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 
styczna 2022r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części obrębu Spalona, gmina Bystrzyca Kłodzka, po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka 
przyjętego uchwałą nr XLI/412/13 z dnia 28 lutego 2013r. przez Radę Miejską w Bystrzycy Kłodzkiej z późn. 
zm., uchwala się, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 

§1 
1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Spalona, gmina Bystrzyca 

Kłodzka, zwany dalej planem miejscowym, w granicach określonych na rysunku planu miejscowego.  
2. Integralną częścią planu miejscowego jest rysunek w skali 1:1000, stanowiący załączniki nr 1, do niniejszej 

uchwały. 
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu miejscowego, które 
stanowi załącznik nr 2, 

2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, które stanowi załącznik nr 3, 

3) dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, stanowiące załącznik nr 4. 

4. W planie miejscowym nie określa się: 
1) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej 

intensywności zabudowy, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w 
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokości zabudowy, minimalnej liczby 
miejsc do parkowania w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów, ze względu na brak 
terenów wymagających ustalenia takich zasad i wskaźników, 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz krajobrazów priorytetowych ze względu na brak 
takich terenów, 

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i poddziału nieruchomości objętych planem miejscowym, ze 
względu na brak terenów wymagających ustalenia takich zasad i warunków, 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, ze względu na 
brak potrzeby takiego zagospodarowania. 

 
§2 
Oznaczenia stosowane w uchwale oznaczają: 

1) przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 
2) przeznaczenie terenu – planowany sposób użytkowania lub zagospodarowania terenu, który jest 

określony na danym terenie, 
3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która dominuje (przeważa) w 

danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu miejscowego, 
4) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi i 

oznaczona symbolem, 
5) infrastruktura techniczna – rozumie się przez to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego oraz obiekty i 

urządzenia im towarzyszące. 
 

Rozdział 2 



Ustalenia dla całego obszaru objętego planem miejscowym 
 
§3  
1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu miejscowego są obowiązującymi ustaleniami planu 

miejscowego: 
1) granica obszaru objętego planem miejscowym, tożsama z terenem na którym występują: Obszar 

Chronionego Krajobrazu "Góry Bystrzyckie i Orlickie", korytarze ekologiczne Góry Bystrzyckie, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3) symbole określające przeznaczenie terenów, 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny. 
 
§4 
Ustala się następujące klasy przeznaczenia terenów i odpowiadające im symbole: 

1) teren drogi dojazdowej – KDD; 
2) teren komunikacji drogowej wewnętrznej – KR. 

      
§5 
Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady 
kształtowania krajobrazu: 

1) zakaz lokalizacji budynków; 
2) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego, o których mowa w przepisach odrębnych oraz 

zgodnie z ustaleniami Rozdziału 3. 
 
§6 
Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) dla Obszaru Chronionego Krajobrazu „Góry Bystrzyckie i Orlickie” obowiązują przepisy odrębne, 
2) obszar objęty planem miejscowym znajduje się w granicach korytarzy ekologicznych Góry Bystrzyckie 

GKZ-8B dla których obowiązują przepisy odrębne, 
3) dotrzymanie standardów ochrony środowiska, określonych w przepisach odrębnych, 
4) przeznaczenie powierzchni niezabudowanych i nieutwardzonych na zieleń, 
5) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu, określonego przepisami odrębnymi. 

 
§7 
Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:  

1) wszelkie przedmioty, co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkami pozyskane w trakcie robót 
budowlanych, prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko podlegają ochranie prawnej na 
podstawie przepisów odrębnych, 

2) ze względu na brak dóbr kultury współczesnej nie ustala się ich ochrony. 
 
§8 
Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej: 

1) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących dróg w zakresie realizacji 
poszczególnych odcinków dróg oraz modernizacji ich parametrów, w tym budowy chodników i ścieżek 
rowerowych, 

2) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów odbywać się będzie poprzez istniejący lub 
projektowany układ dróg, 

3) dopuszcza się etapowanie budowy projektowanych i rozbudowy istniejących systemów infrastruktury 
technicznej, 

4) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia terenu, w tym kolidującej z planowanym zainwestowaniem, 
5) parametry infrastruktury technicznej należy dostosować do wymagań przepisów odrębnych, 
6) zaopatrzenie w wodę: 

a) z dystrybucyjnej sieci wodociągowej lub zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci 

wodociągowych, 
7) odprowadzanie ścieków: 

a) odprowadzenie ścieków do dystrybucyjnej sieci kanalizacji sanitarnej lub zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych sieci kanalizacji 



sanitarnej, 
8) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: 

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci 

kanalizacji deszczowej, 
9) w zakresie melioracji: obowiązują przepisy odrębne, 
10) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

a) dostawa energii elektrycznej z istniejących i projektowanych, sieci dystrybucyjnych linii 
napowietrznych i kablowych, średniego i niskiego napięcia, 

b) dopuszcza się modernizację i rozbudowę istniejących oraz budowę nowych dystrybucyjnych sieci 
elektroenergetycznych w formie linii napowietrznych i kablowych, średniego i niskiego napięcia, 

11) ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych,  
12) dopuszcza budowę nowych dystrybucyjnych sieci gazowych oraz rozbudowę i przebudowę sieci 

istniejących, 
13) dopuszcza się budowę nowych dystrybucyjnych sieci ciepłowniczych oraz rozbudowę i przebudowę 

sieci istniejących, 
14) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyjnego: ustala się rozbudowę i przebudowę istniejących oraz 

budowę nowych dystrybucyjnych sieci teletechnicznych, zgodnie z zapotrzebowaniem, 
15) w zakresie gospodarki odpadami ustala się działania zgodnie z przepisami odrębnymi i aktami prawa 

miejscowego. 
 
§9 
Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ograniczenia w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenów: wzdłuż 
istniejącej linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV sieci dystrybucyjnej wyznacza się pas technologiczny o 
szerokości nie mniejszej niż 1,4m (po 0,7m po każdej ze stron od osi linii), w pasie technologicznym obowiązuje 
zakaz sadzenia roślinności wysokiej i o rozbudowanym systemie korzeniowym. 
 
§10 
Na terenie objętym planem miejscowym, wskazuje się inwestycję celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym 
umieszczoną w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, przyjętym uchwałą nr 
XIX/482/2020 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16 czerwca 2020r.: K142 – Kompleksowy projekt 
adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 
górskich. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia dla terenów 

 
§11 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1KDD ustala się następujące 

przeznaczenie podstawowe: teren drogi dojazdowej. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego,  

przestrzeni publicznej, zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 14m do 16m i jak na rysunku planu miejscowego, 
2) obsługa komunikacyjna z DW 389 – za pomocą istniejącego zjazdu na działkę nr 57/19 obr. Spalona, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
3) obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w §8 pkt 1,  
4) zagospodarowanie zgodnie z przepisami odrębnymi o drogach publicznych, 
5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. 
 
§12 
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu miejscowego symbolem 1KR ustala się następujące przeznaczenie 

podstawowe: teren komunikacji drogowej wewnętrznej, 
2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, ustala się następujące zasady kształtowania ładu przestrzennego i 

zagospodarowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających od 10m do 15m i jak na rysunku planu miejscowego, 
2) obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone w §8 pkt 1, 
3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną. 

 
Rozdział 4 



Ustalenia końcowe 
 

§13 
Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
ustala się dla terenów objętych planem następującą wielkości stawki procentowej 0,1%. 
 
§14 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
§15 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 
 
 
 


