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UCHWAŁA NR XXIII/148/2020
RADY GMINY LEWIN KŁODZKI
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu górniczego złoża „Jawornica”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy
Lewin Kłodzki nr XXXVII/204/2017 z dnia 06 listopada 2017 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Jawornica”, zmienioną
uchwałą nr XXXIX/222/2017 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 28 grudnia 2017r, po stwierdzeniu braku
naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki,
1. Rada Gminy Lewin Kłodzki uchwala co następuje:
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża
„Jawornica”, w gminie Lewin Kłodzki, zwany dalej planem miejscowym.
2. Plan, o którym mowa w pkt 1 zawiera się w granicach wyznaczonych na rysunku planu miejscowego
będącym załącznikiem do planu nr 1.
3. Integralną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są następujące załączniki:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu – w skali 1:2000;
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania.
4. Następujące oznaczenia na rysunku planu stanowią obowiązujące ustalenia planu:
1) granice opracowania planu miejscowego;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) symbole określające przeznaczenie terenu;
5) pasy techniczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 i 20 kV;
6) grania strefy „K” ochrony krajobrazowej;
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7) granica strefy „OW” obserwacji archeologicznej.
5. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu, nie wymienione w ust. 4 nie stanowią jego ustaleń i mają
charakter informacyjny.
6. Z uwagi na niewystępowanie problematyki w planie nie określa się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
3) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów osuwania się
mas ziemnych;
4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
7. Z uwagi na brak audytu krajobrazowego dla województwa dolnośląskiego w planie nie określa się granic
i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym
oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.
§ 2. Następujące określenia w planie oznaczają:
1) rysunek planu - załącznik graficzny, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) teren - obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;
3) kategoria przeznaczenia terenu - zestaw dopuszczonych przeznaczeń i zasad zagospodarowania terenu.
4) przepisy szczególne i odrębne – obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, przepisy prawa
miejscowego oraz ograniczenia w zagospodarowaniu terenów wynikające z prawomocnych decyzji;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia na rysunku planu ograniczająca część terenu, na której dopuszcza
się wznoszenie budynków, linia ta nie dotyczy: budowli, urządzeń budowlanych, obiektów małej architektury
oraz części podziemnych budynków;
6) powierzchnia zabudowy – zajęta powierzchnia terenu wyznaczona w rzutowaniu pionowym przez
zewnętrzne krawędzie zewnętrznych ścian budynków w stanie wykończonym, do powierzchni tej nie wlicza
się części obiektów budowlanych niewystających ponad powierzchnię terenu a także ramp i schodów
zewnętrznych oraz występów dachowych;
7) powierzchnia biologicznie czynna - powierzchnia rozumiana zgodnie z definicją terenu biologicznie
czynnego zawartą w przepisach odrębnych.
§ 3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od linii rozgraniczających terenów
dróg transportu rolnego oraz dróg publicznych zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy planu, o ile ich
przebieg na rysunku planu nie stanowi inaczej;
2) maksymalną wysokość dla budowli - 15,0 m, z zastrzeżeniem pkt 3;
3) maksymalna wysokość zabudowy dla budowli określona w pkt 2 nie dotyczy budowli służących łączności
publicznej;
§ 4. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ustala się stosowanie rozwiązań
przestrzennych i technologicznych wykluczających negatywny wpływ na położone w granicach gminy obszary
Natura 2000:
1) Specjalnej Ochrony Ptaków – PLB020006,
2) Ochrony Siedlisk – PLH020060.
2. Działalność górnicza w obrębie granic obszaru górniczego winna być prowadzona z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów odrębnych.
3. Po zakończeniu eksploatacji górniczej przedsiębiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia rekultywacji
terenu stosownie do ustaleń zawartych w niniejszej uchwale.
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4. W zakresie ochrony akustycznej ustala się dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zabudowy
oznaczonej na rysunku planu miejscowego odpowiednio:
1) dla terenów MNU jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych,
2) dla terenów ML jak dla terenów rekreacyjno – wypoczynkowych.
5. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu należy w maksymalnym stopniu zachować unikatowe wartości
krajobrazu kulturowego, z poszanowaniem regionalnych pozostałości architektury oraz dostosowaniem nowej
zabudowy do otoczenia.
§ 5. 1. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,
na podstawie odrębnych przepisów i terenów górniczych:
1) oznacza się na rysunku planu miejscowego granice udokumentowanego złoża łupka łuszczykowego
„Jawornica”.
2) oznacza się na rysunku planu granice obszaru górniczego i terenu górniczego „Jawornica”.
2. Dla złóż, obszarów i terenów górniczych, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązują przepisy odrębne.
3. Nie ustala się w granicach terenu górniczego obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się filar
ochronny.
4. W granicach terenu górniczego złoża obowiązuje bezwzględny zakaz lokalizacji nowej zabudowy
z wyłączeniem terenów wyznaczonych na rysunku planu miejscowego.
5. Nową zabudowę, o której mowa w punkcie 4. należy realizować w porozumieniu z przedsiębiorcą
górniczym, w aspekcie uwzględnienia niezbędnych warunków zabezpieczających przed skutkami rozrzutu
odłamków skalnych.
6. Dopuszcza się wydobywanie kopaliny ze złoża przy użyciu materiałów wybuchowych pod warunkiem
zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, w tym ochrony istniejącej linii energetycznej i obiektów
budowlanych przed oddziaływaniem w postaci: rozrzutu odłamków skalnych, działania powietrznej fali
uderzeniowej i szkodliwych drgań sejsmicznych.
7. Przedsiębiorca górniczy na podstawie przepisów odrębnych zobowiązany jest do prowadzenia działalności
górniczej zgodnie z wydanymi warunkami koncesji przy zastosowaniu procedur ograniczających szkodliwe
oddziaływanie.
8. Dla Istniejących i powiększanych zwałowisk nadkładu, położonych na części terenu PG.1, na południe
od granicy złoża obowiązuje strefa ochrony wzdłuż potoku Jaworniczka o szerokości min. 5,0 m.
9. Rekultywację zwałowisk należy prowadzić sukcesywnie w kierunku łąk i zadrzewień.
§ 6. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, w granicach
strefy obserwacji archeologicznej, oznaczonej na rysunku planu miejscowego symbolem „OW” ochronie
prawnej, zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków podlegają:
1) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia
kulturowe,
2) wszelkie przedmioty pozyskane w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko,
co do których istnieje przypuszczenie, iż są zabytkiem.
§ 7. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości dopuszcza
się przeprowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości z zachowaniem następujących parametrów dla działek
uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału:
1) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego, z którego odbywa się dojazd: 90° z możliwością
odchylenia maksymalnie o 30°;
2) minimalne powierzchnie działek 1500 m2;
3) minimalne szerokości frontów działek: 25,0 m.
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§ 8. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy:
1) wyznacza się pasy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV o szerokości
20,0 m, t.j. po 10,0 m od osi linii,
2) wyznacza się pasy technologiczne od napowietrznych linii elektroenergetycznych 20 kV o szerokości
15,0 m, t.j. po 7,5 m od osi linii,
3) dla pasów, o których mowa w pkt 1 ustala się zakaz zabudowy oraz nowych nasadzeń zieleni wysokiej.
§ 9. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji:
1) ustala się powiązanie obszaru z zewnętrznym układem komunikacji drogowej poprzez istniejące drogi
publiczne i wewnętrzne;
2) dla obsługi obszaru objętego planem wyznacza się tereny:
a) dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL i KDD,
b) dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem KDW, przy czym liczby w nawiasie,
poprzedzające symbol literowy oznaczają wymaganą szerokość w liniach rozgraniczających;
3) ustala się możliwość wydzielenia dróg wewnętrznych w ramach ustalonego przeznaczenia, o parametrach
odpowiadających parametrom dróg pożarowych i transportu rolnego ustalonych w przepisach odrębnych
o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m.
2. Ustala się następujące klasyfikację dróg i stosowne parametry:
1) (10)KDL – droga publiczna klasy lokalnej o docelowej szerokości w liniach rozgraniczających 10 m,
2) (10)KDD – droga publiczna – klasy dojazdowej o docelowej szerokości w liniach rozgraniczających 10,0 m,
3) (10)KDW.2 – droga wewnętrzna o docelowej szerokości 10,0 m.,
4) KDW.1 – droga wewnętrzna w istniejących granicach ewidencyjnych, na nowym odcinku dla obsługi terenu
PG.1 – o szerokości minimalnej 8,0 m w liniach rozgraniczających.
3. Ustala się minimalną liczbę miejsc do parkowania, w tym miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową:
1) 1 miejsce na każdy lokal mieszkalny i budynek rekreacji indywidualnej oraz 1 miejsce na każde rozpoczęte
50 m2 powierzchni usługowej na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonej
symbolem MNU, dodatkowo 1 miejsce dla pojazdu zaopatrzonego w kartę parkingową dla funkcji
usługowej,
2) na terenie PG wg wskaźnika 0,75 miejsca na każdego zatrudnionego oraz minimum 1 miejsce dla pojazdu
zaopatrzonego w kartę parkingową.
§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej ustala się:
1) przebudowę oraz remonty obiektów liniowych i obiektów uzbrojenia terenu na całym obszarze objętym
opracowaniem planu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) dopuszcza się rozbudowę i lokalizację nowych obiektów liniowych sieci dystrybucyjnej i obiektów
uzbrojenia terenu na całym obszarze objętym miejscowym planem, przy czym lokalizacja tych obiektów
nie może uniemożliwiać zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem;
3) lokalizację nowych obiektów liniowych i obiektów uzbrojenia terenu w sposób zapewniający dostęp w celu
ich naprawy lub konserwacji bezpośrednio z dróg publicznych lub z dróg wewnętrznych posiadających
dostęp do drogi publicznej;
4) powiązanie poszczególnych sieci z układem zewnętrznym poprzez istniejące wodociągi, instalacje
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, linie elektroenergetyczne oraz linie teletechniczne;
5) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z ujęć indywidualnych, zapewniających niezbędną ochronę
przeciwpożarową zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;
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6) w zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych dopuszcza się alternatywne odprowadzenie
ścieków bytowych ze wszystkich obiektów budowlanych:
a) do gminnej sieci kanalizacyjnej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarki
wodami,
b) do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe,
c) do indywidualnych oczyszczalni;
7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami
odrębnymi,
b) dopuszcza się stosowanie studni chłonnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
na nieutwardzony grunt, także do sąsiadujących cieków i rowów, stosownie do przepisów odrębnych;
8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) rozbudowę sieci dystrybucyjnej w postaci: stacji transformatorowych i linii średniego oraz niskiego
napięcia,
b) zaopatrzenie odbiorców w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia
na warunkach określonych w przepisach odrębnych,
c) dopuszcza się przebudowę istniejącej infrastruktury energetycznej dystrybucyjnej kolidującej
z projektowanym zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu;
9) zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł w oparciu o dopuszczone przepisami odrębnymi czynniki
oraz urządzenia i instalacje spełniające aktualne wymagania techniczne;
10) w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dopuszcza się na całym obszarze objętym planem
miejscowym lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł innych niż urządzenia
wykorzystujące energię wiatru, w postaci małych instalacji o ile ich łączna moc nie przekracza 100 kW;
11) gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązuje prawo miejscowe a także przepisy odrębne
w zakresie odpadów eksploatacyjnych.
Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe dla terenów
§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: od MNU.1 do MNU.4 ustala się:
1) kategorie przeznaczenia terenu:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa – przez co rozumie się:

- budynki mieszkalne jednorodzinne,
- budynki usługowe,
- budynki mieszkalno – usługowe;
b) komunikacja wewnętrzna,
c) zieleń towarzysząca;
2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej – 50%, z wyjątkiem terenu
MNU.2, na którym dopuszcza się stan dotychczasowy,
b) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej 0,5,
c) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż 0,4,
d) maksymalna wysokość zabudowy 10,5 m,
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e) dachy dwu i wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci w przedziale 350 - 450, kryte dachówką
ceramiczną lub elementami dachówko podobnymi w kolorze naturalnej ceramiki, dopuszcza się
dodatkowe elementy w dachu o innym spadku połaci;
3) dla terenów MNU.1, MNU.3 i MNU.4 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii
rozgraniczających drogi publiczne i wewnętrzne, dla terenu MNU.2 obowiązuje linia zabudowy
dotychczasowa.
§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolami: od ML.1 do ML.5 ustala się:
1) kategorie przeznaczenia terenu:
a) zabudowa rekreacji indywidualnej, przez co rozumie się pojedyncze budynki rekreacji indywidualnej
w rozumieniu przepisów odrębnych,
b) komunikacja wewnętrzna,
c) zieleń towarzysząca;
2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej – 80%,
b) maksymalna intensywność zabudowy dla działki budowlanej 0,1,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy na wydzielonej działce nie może przekraczać 100,0 m2,
d) maksymalna wysokość zabudowy 7,5 m,
e) dachy dwu i wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci w przedziale 350 - 450, kryte dachówką
ceramiczną lub elementami dachówko podobnymi w kolorze naturalnej ceramiki, dopuszcza się
dodatkowe elementy w dachu o innym spadku połaci;
3) dla terenów ML ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających
drogi publiczne i wewnętrzne;
4) ustala się minimalną powierzchnię nowowydzielanych działek nie mniej niż 1500 m2.
§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem PG.1 i PG.2 ustala się:
1) kategorie przeznaczenia terenu:
a) działalność górnicza - przez co rozumie się:

- zakłady górnicze,
- zwałowiska nadkładu,
- transport urobku,
- obiekty tymczasowe bezpośrednio związane z podstawową działalnością górniczą,
b) komunikacja – przez co rozumie się niewydzielone drogi wewnętrzne, taśmociągi,
c) kategorie zgodne z kierunkiem rekultywacji w tym w szczególności: wody, zadrzewienia oraz użytkowanie
rolnicze;
2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej - 0,1%,
b) minimalną oraz maksymalną intensywność zabudowy działki budowlanej odpowiednio od 0,0 do 0,2,
c) stosunek powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej nie większy niż 0,2,
d) maksymalna wysokość zabudowy dla budynków 7,5 m,
e) geometria dachów dowolna;
3) dopuszczalne kierunki rekultywacji:
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a) leśno - parkowy z dopuszczeniem wykorzystania rekreacyjno – turystycznego i wodnego,
b) rolny, z wyłączeniem zwałowiska nadkładu poza obszarem górniczym, dla którego obowiązują ustalenia
zawarte w § 5 pkt 8;
4) w obrębie terenu PG.2 wszelka działalność górnicza winna odbywać się wyłącznie w oparciu o wyniki
raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
5) część terenu PG.1, położona poza granicami obszaru górniczego „OG” przeznaczona jest na cele zwałowisk.
§ 14. Tereny oznaczone na rysunku planu miejscowego symbolami: RE.1, RE.2, RE.3 i RE.4 przeznacza
się na cele rolnicze, użytkowane ekstensywnie, bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy.
§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem R.1 i R.2 obowiązują ustalenia w zakresie
przeznaczenia terenów:
1) użytki rolne,
2) obiekty liniowe oraz infrastruktura techniczna niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele
nierolnicze i nieleśne,
3) niewydzielone drogi wewnętrzne,
2. Na wymienionych terenach obowiązuje bezwzględny zakaz zabudowy kubaturowej.
§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu miejscowego symbolem od ZL.1 do ZL.7 ustala się:
1) kategorie przeznaczenia terenu:
a) lasy i zadrzewienia,
b) infrastruktura techniczna niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne,
c) komunikacja niewymagająca zmiany przeznaczenia gruntów na cele nieleśne;
2) parametry oraz wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizacji budynków,
b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla terenu: 95%.
§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem WS.1, WS.2 i WS.3 ustala się:
1) kategorie przeznaczenia terenu:
a) wody śródlądowe,
b) zieleń nieurządzona;
c) urządzenia gospodarki wodnej;
2) z uwagi na wprowadzony zakaz zabudowy nie ustala się parametrów oraz wskaźników kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Rozdział 3.
Przepisy końcowe
§ 18. Ustala się stawkę procentową, określoną w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokości 30%.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lewin Kłodzki.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Lewin Kłodzki:
Edward Kandefer
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/148/2020 Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 25 czerwca 2020 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/148/2020
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020r, poz. 293) Rada Gminy Lewin Kłodzki rozstrzyga, co następuje:
1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża
JAWORNICA wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 stycznia 2020 r. do 18 lutego 2020r wraz
z prognozą oddziaływania ustaleń miejscowego planu na środowisko, w ustawowym nieprzekraczalnym terminie
składania uwag do dnia 3 marca 2020r nie wpłynęła żadna uwaga.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/148/2020
Rady Gminy Lewin Kłodzki
z dnia 25 czerwca 2020 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020r, poz. 293) Rada Gminy Lewin Kłodzki rozstrzyga, co następuje:
1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu
wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga
za sobą wydatków z budżetu gminy.

