
UCHWAŁA NR ……………...
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU

z dnia ………………... 2021 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Stójków

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020, poz.
713), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U. 2020 poz. 293)  w związku z uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju nr XIX/130/2020 z dnia 28 maja  2020
r.,  o  przystąpieniu o  przystąpieniu  do  sporządzania  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego miejscowosści Stoś jkoś w, po stwierdzeniu, zże zmiana planu miejscowego nie narusza ustalenś
studium uwarunkowanś  i kierunkoś w zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdroś j

Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala co następuje:

Rozdział I

Zakres regulacji

§1.1.  Uchwala  się  zmianę  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  w  częsści  dotyczącej
miejscowosści Stoś jkoś w.

2 Granice obszaru objętego zmianą planu oznaczono graficznie na rysunku planu.

3 Integralne częsści uchwały obejmują: 
1) załączniki nr 1, 2  - rysunek planu miejscowego w skali 1: 1000, 

2) załączniki nr  3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu,
3) załączniki  nr  4  -  rozstrzygnięcie  o  sposobie  realizacji  zapisanych  w  planie  inwestycji  z  zakresu

infrastruktury technicznej, ktoś re nalezżą do zadanś  własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,

4) załączniki nr 5 -  dane przestrzenne tworzone do uchwały.
4  Uzżyte w uchwale okresślenia oznaczają:

1) linia zabudowy nieprzekraczalna - linia, ktoś rą elementy zabudowy i zagospodarowania terenu nie
mogą  przekraczacś  powyzżej  odległosści  dopuszczalnych  wynoszących  dla  okapoś w  i  gzymsoś w  nie
więcej nizż  1,2m, balkonoś w, galerii, wykuszy, wiatrołapoś w, schodoś w zewnętrznych, tarasoś w, zjazdoś w,
podjazdoś w,  ramp  nie  więcej  nizż  3,0  m,  linia  ta  nie  dotyczy  obiektoś w  i  urządzenś  infrastruktury
technicznej i komunikacji, częsści obiektoś w budowlanych znajdujących się w całosści pod poziomem
terenu, parkingoś w,  obiektoś w  małej  architektury,  ogrodzenś  zlokalizowanych  na  warunkach
okresślonych w przepisach szczegoś lnych,

2) urządzenia  infrastruktury  technicznej  -  inwestycje  okresślone  w  ustawie  o  gospodarce
nieruchomosściami,  a  takzże  obiekty  i  urządzenia  niezbędne  do  korzystania  z  tych  przewodoś w  i
urządzenś  oraz dojsścia, dojazdy, parkingi,

3) plan  –  zmianę  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  zatwierdzoną  niniejszą
uchwałą,

4) powierzchnia zabudowy –  powierzchnie stanowiącą rzut zewnętrznego obrysu częsści nadziemnej
budynku na powierzchnię terenu inwestycji. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się zewnętrznych
częsści  budynku  takich  jak:  pochylnie,  rampy,  schody  zewnętrzne,  zjazdy,  podjazdy,  tarasy,
powierzchnie zadaszone, markizy, występy dachowe,  szklarnie, altany oraz osświetlenie zewnętrzne,



5) teren  –  obszar  wyznaczony  na  rysunku  planu  liniami  rozgraniczającymi  o  przeznaczeniu
okresślonym symbolem literowym, lub symbolem literowym wraz z numerem, 

6) wysokość zabudowy  -   wymiar pionowy budynku lub budowli  przekrytej dachem, mierzony od
poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyzższego punktu pokrycia dachu,

7) zabudowa  usługowa  nieuciążliwa  -   usługi,  ktoś re  nie  powodują  uciązż liwej  emisji  substancji  i
energii,  oraz nie  będące przedsięwzięciami dla ktoś rych raport  oddziaływania  przedsięwzięcia  na
sśrodowisko jest lub mozże bycś  wymagany. W szczegoś lnosści usługami nieuciązż liwymi nie są: stacje
dystrybucji  paliw  i  gazu,  zakłady  pogrzebowe,  piekarnie,  stacje  obsługi  samochodoś w,  zakłady
rzemiesślnicze i drobnej wytwoś rczosści zatrudniające powyzżej 5 pracownikoś w, lakiernie i warsztaty
samochodowe, stolarnie, tartaki, usługi wymagające dostaw częsściej nizż  raz na 2 dni i samochodami
cięzższymi  nizż  3.5  tony,  hurtownie,  magazyny  i  składy,  usługi  handlu  o  powierzchni  sprzedazżnej
większej nizż  300 m2, 

8) zabudowa usługowa -  usługi  związane z osświatą,  kulturą,  obsługą ruchu turystycznego,  w tym
hotele,  motele,  pensjonaty,  domy  wycieczkowe,  domy  wypoczynkowe,  schroniska,  osśrodki
szkoleniowe, osśrodki konferencyjne, muzea, obiekty wystawiennicze, punkty informacji turystycznej
oraz  miejsca  obsługi  podroś zżnych,  wraz  z  usługami  towarzyszącymi,  związanymi  bezposśrednio  z
turystyką, takimi jak gastronomia i handel o powierzchni sprzedazży do 300m2. 

§2.1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) granice obszaru objętego planem miejscowym,

2) linie rozgraniczające tereny o roś zżnym przeznaczeniu lub roś zżnych zasadach zagospodarowania,
3) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem literowym,

4) linie zabudowy nieprzekraczalne, 
5) budynek wpisany do ewidencji zabytkoś w, 

6) granica SŚniezżnickiego Parku Krajobrazowego.
7) granica obszaru szczegoś lnego zagrozżenia powodzią na ktoś rym prawdopodobienś stwo wystąpienia

powodzi jest sśrednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), 
8) granica obszaru szczegoś lnego zagrozżenia powodzią na ktoś rym prawdopodobienś stwo wystąpienia

powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%)
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu mają charakter informacyjny.

Rozdział II

Ustalenia ogólne

§3.  1.Ustala się następujące przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej– o symbolu 

MN/U , 
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej  z dopuszczeniem zabudowy 

usługowej – o symbolu MN/MW/U , 
3) teren drogi wewnętrznej  – o symbolu KDW.

§4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
Ogoś lne warunki ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) okresślona w planie minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych nie dotyczy: 

działek wydzielanych pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, podziału na 
powiększenie działki niezbędnego do poprawienia warunkoś w zagospodarowania nieruchomosści;

2) nową zabudowę kubaturową nalezży sytuowacś w odległosści minimalnej 4,0m m od goś rnej krawędzi 
koryta sśroś dlądowych woś d płynących.



§5.  Ustalenia  dotyczące  zasad  ochrony  sśrodowiska,  przyrody  i  krajobrazu  oraz  zasad  kształtowania
krajobrazu.
1. Nie  okresśla  się  krajobrazoś w priorytetowych  okresślonych  w audycie  krajobrazowym  oraz  w planach

zagospodarowania przestrzennego wojewoś dztwa.

2. Ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływacś  na sśrodowisko. Zakaz nie
dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji.

§6.  Ustalenia  dotyczące  zasad  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytkoś w,  w  tym  krajobrazoś w
kulturowych  oraz doś br kultury wspoś łczesnej.
Obiekt  zabytkowy  ujęty  w  ewidencji  zabytkoś w  -  budynek  mieszkalny  Stoś jkoś w  28.  Nalezży  zachowacś
historyczną  bryłę,  kształt  i  geometrię  dachu  oraz  zastosowane  tradycyjne  materiały  budowlane,  w tym
rodzaj, typ i kolor pokrycia dachowego oraz kolorystykę elewacji. Utrzymacś, a w zniszczonych fragmentach
odtworzycś  historyczny  detal  architektoniczny,  ewentualne  zmiany  w  zakresie  kształtu,  rozmiaru  i
rozmieszczenia otworoś w nalezżny dostosowacś do charakteru budynku, zgodnie z historycznym wizerunkiem
budynku, elementy instalacji technicznych projektowacś  i montowacś  z zachowaniem wartosści zabytkowych
obiektu.  Rozbioś rka  częsści  lub  całkowita  mozż liwa  jest  wyłącznie  w  przypadku  szczegoś lnie  złego  stanu
technicznego  budynku,  kwalifikującego   do  rozbioś rki  lub  wyburzenia,  na  warunkach  okresślonych  w
przepisach odrębnych. Obowiązują ustalenia szczegoś łowe zawarte w §14 ust.2 pkt 6 uchwały. 

§7. Ustalenia dotyczące wymaganś  wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.
Brak przedmiotu ustalenś .

§8.Ustalenia dotyczące granic i sposoboś w zagospodarowania terenoś w lub obiektoś w podlegających ochronie,
ustalonych  na  podstawie  odrębnych  przepisoś w,  terenoś w  goś rniczych,  a  takzże  obszaroś w  szczegoś lnego
zagrozżenia powodzią, obszaroś w osuwania się mas ziemnych, krajobrazoś w priorytetowych. 

1. Obszar opracowania zlokalizowany jest  w granicach:

1) Głoś wnego Zbiornika Woś d Podziemnych (GZWP) nr 339 „SŚniezżnik- Goś ry Bialskie” ,

2) SŚniezżnickiego Parku Krajobrazowego,

3) obszaru i terenu goś rniczego wydobycia woś d leczniczych  ze złozża woś d leczniczych „Lądek-Zdroś j”,

4) złozża woś d leczniczych „Lądek Zdroś j” nr 8513, 

5) strefy C ochrony uzdrowiskowej. 

2. Na obszarach wymienionych w pkt. 1 obowiązują wymogi wynikające z przepisoś w odrębnych oraz ze
Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdroś j.

3. Obszar  szczegoś lnego  zagrozżenia  powodzią  obejmuje  obszary,  na  ktoś rych  prawdopodobienś stwo
wystąpienia  powodzi  jest  sśrednie  i  wynosi  raz  na  100  lat  (Q1%),  obszary,  na  ktoś rych
prawdopodobienś stwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%).  Na obszarze
szczegoś lnego  zagrozżenia  powodzią  obowiązują  wymogi  wynikające  z  przepisoś w  ustawy  Prawo
wodne. 

4. W planie okresślono obszar zagrozżenia powodzią  na ktoś rym prawdopodobienś stwo wystąpienia 
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat  (Q 0,2%).

5. Działania podejmowane na  granicach  terenu  goś rniczego  utworzonego na  eksploatację  woś d
leczniczych    ze    złozża    .,Lądek   -  Zdroś j",   w    zakresie    projektowania, wykonywania,
eksploatacji i likwidacji inwestycji powinny uwzględniacś ochronę (tzn. potrzebę
zabezpieczenia przed niekorzystnymi zmianami ilosściowymi i jakosściowymi) złozża woś d
leczniczych „Lądek - Zdroś j'", ktoś re podlega ochronie na podstawie przepisoś w odrębnych. 



§9.Ustalenia dotyczące szczegoś łowych zasad i warunkoś w scalania i podziału nieruchomosści
1. Nie wyznacza się terenoś w objętych procedurą scalania i wtoś rnego podziału nieruchomosści.

2. Przy scaleniu i podziale nieruchomosści obowiązuje:

1)  kąt  połozżenia  granic  działek  w  stosunku  do  pasa  drogowego  900  z  dopuszczalnym
odchyleniem  nie  większym  nizż  30º  lub  roś wnolegle  do  granic  działek  sąsiednich,   a  takzże
odstępstwami w miejscach łukoś w droś g lub zakonś czenś  dojazdoś w,

2) minimalna szerokosścś frontu działek wydzielanych w wyniku scalania i podziału: 20 metroś w,

3)  minimalna powierzchnia działki 800 m².

3. Zasady  scalenia  i  podziału  nie  dotyczą   podziału  terenu  pod  obiekty  i  urządzenia  infrastruktury
technicznej  i  komunikacji  (drogi,  ciągi  piesze  i  rowerowe,  parkingi)   oraz podziału na powiększenie
działki.  

§10. Ustalenia dotyczące szczegoś łowych warunkoś w zagospodarowania terenoś w oraz ograniczenia w ich 
uzżytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

Linia elektroenergetyczna 20 kV – sytuowanie obiektoś w budowlanych,  składowisk wyroboś w i materiałoś w,

maszyn i urządzenś  budowlanych  w poblizżu linii nastąpi w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.

§11. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemoś w komunikacji i infrastruktury
technicznej.
1. Dopuszcza  się  alternatywne  odnawialne  zśroś dła  energii  o  mocy  nie  przekraczającej  100  kW  z

wykluczeniem elektrowni wiatrowych.

2. Dopuszcza  się  budowę,  rozbudowę,  modernizacje  sieci  i  urządzenś  infrastruktury  technicznej  o

charakterze dystrybucyjnym.

3. Dopuszcza się  modernizacje sieci i urządzenś  infrastruktury technicznej o charakterze przesyłowym.

4. W  zakresie  zaopatrzenie  w  wodę  ustala  się  postępowanie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  z
mozż liwosścią  podłączenia  do  gminnej  sieci  wodociągowej,  w  przypadku  niewystarczającej
przepustowosści  sieci  lub  niewystarczających  zasoboś w  eksploatacyjnych  ujęcia  komunalnego  lub  w
przypadku braku warunkoś w przyłączenia do sieci dopuszcza się realizację  indywidualnych ujęcś  woś d
podziemnych.

5. W  zakresie  odprowadzania  sściekoś w  ustala  się  postępowanie  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
poprzez mozż liwosścś  podłączenia do  gminnej sieci kanalizacyjnej, realizację  indywidualnych zbiornikoś w
lub oczyszczalni sściekoś w.   Realizacja  indywidualnych zbiornikoś w lub oczyszczalni sściekoś w mozż liwa jest
wyłącznie  poza obszarem szczegoś lnego zagrozżenia powodzią. 

6. W zakresie odprowadzania woś d opadowych i roztopowych dopuszcza się ich odprowadzenie  na teren
działki lub do systemoś w zbiorczych  zgodnie z przepisami odrębnymi. 

7. W zakresie  zaopatrzenie  w gaz  ustala  się  zaopatrzenie  z  indywidualnych  zbiornikoś w,  dopuszcza się
budowę nowych sieci gazowych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

8. W  zakresie  zaopatrzenia  w  energię  elektryczną  ustala  się  podłączenie  do   istniejącej  sieci
elektroenergetycznej   rozumianej jako zespoś l połączonych wzajemnie linii i stacji elektroenergetycznych



przeznaczonych  do  przesyłania  i  rozdzielania  energii  elektrycznej  nalezżącej  do  operatora  systemu
dystrybucyjnego z uwzględnieniem zapisoś w pkt. 2.

9. W zakresie zaopatrzenia w siecś telekomunikacyjną ustala się podłączenie do istniejącej sieci.. 

10. W  zakresie  gromadzenia  i  usuwania  odpadoś w  obowiązują  zasady  okresślone  w  obowiązujących
przepisach  odrębnych  przy  zapewnieniu  ich  systematycznego  wywozu  na  składowisko  odpadoś w
komunalnych. 

11. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się jego dostarczenie w oparciu o indywidualne instalacje. Do
celoś w  grzewczych  i  technologicznych  nalezży  stosowacś  zś roś dła  charakteryzujące  się  najnizższymi
wskazśnikami emisyjnymi oraz alternatywne odnawialne zśroś dła energii. 

12. W pasie drogi dopuszcza się umieszczanie sieci i urządzenś  infrastruktury technicznej  oraz zieleni.

13. Obowiązuje wyznaczenie minimalnej ilosści miejsc do parkowania (w tym garazżowych) z zachowaniem
następujących wskazśnikoś w: 

1) 1 miejsce na kazżdy lokal mieszkalny,
2) 1 miejsce na kazżde 50,0 m² powierzchni uzżytkowej obiektoś w usługowych oraz minimum 1 miejsce na
3 zatrudnionych w prowadzanej działalnosści gospodarczej na terenie opracowania.

14. Parkingi  dla potrzeb planowanych inwestycji  nalezży realizowacś  jako terenowe na działce lub terenie
objętym inwestycją.

15. Przy  wyznaczaniu  miejsc  parkingowych  nalezży  wyznaczycś   miejsca  do  parkowania  dla  pojazdoś w
zaopatrzonych w kartę parkingową  w liczbie wynikającej z  obowiązujących przepisoś w szczegoś lnych.

§12.  Ustalenia dotyczące sposobu i  terminu tymczasowego zagospodarowania,  urządzenia i uzżytkowania
terenoś w
Brak przedmiotu ustalenś .

§13. Ustalenia dotyczące stawek procentowych

Ustala się stawkę procentową słuzżącą naliczeniu jednorazowej opłaty, o ktoś rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2020 poz. 293 ze zmianami)   w wysokosści 30%.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe

§14. Przeznaczenie terenoś w,  parametry i wskazśniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

1.  Dla terenu o symbolu MN/U ustala się:

1) Przeznaczenie:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rozumiana jako budynek mieszkalny jednorodzinny

wolnostojący,
b) zabudowa usługowa nieuciązż liwa okresślona w  §1 pkt. 4 ppkt 7, 
c) dopuszcza się lokalizację budynkoś w gospodarczych i garazżowych, urządzenś  infrastruktury

technicznej, obiektoś w małej architektury. 
2) Parametry i wskazśniki kształtowania zabudowy :

a) linia zabudowy –  zgodnie z rysunkiem planu,
b) wysokosścś  zabudowy –   maksymalnie  10,0  m,  dla   budynkoś w budynkoś w gospodarczych,

garazżowych wolnostojących  maksymalnie 6,5 m, 



c) powierzchnia  zabudowy – maksymalnie 55% powierzchni działki,
d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 35% powierzchni działki budowlanej,
e) intensywnosścś zabudowy- minimalna 0,05, maksymalna 0,80,
f) minimalna powierzchnia działki budowlanej –  800 m2,
g) geometria dachu – dla budynkoś w mieszkalnych, usługowych obowiązują dachy spadziste o

kącie  nachylenia  połaci  dachowej  do  500.,  przy  realizacji  gankoś w,  zadaszenś  oraz  dla
pozostałych obiektoś w budowlanych  dopuszcza się dach  dowolnego typu,

h) dla dachoś w spadzistych obowiązuje pokrycie dachu dachoś wką lub materiałem ją imitującym,
przy zastosowaniu jednego z następujących koloroś w podstawowych i ich odcieni: czerwony,
brązowy,  szary,  grafitowy,  czarny.  Dopuszcza  się  stosowanie  pokrycia  z  materiałoś w
naturalnych np. łupek, strzecha,

i) obsługa komunikacyjna z drogi wewnętrznej o symbolu KDW,
j) obowiązują  dopuszczalne  poziomy  hałasu  okresślone  w  przepisach  szczegoś lnych  jak  dla

terenoś w  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

2. Dla terenu o symbolu MN/MW/U ustala się:
1) Przeznaczenie:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, rozumiana jako budynek mieszkalny jednorodzinny
wolnostojący lub w zabudowie blizśniaczej,

b) zabudowa wielorodzinna niska,
c) zabudowa  usługowa okresślona w  §1 pkt. 4 ppkt 8,

d) dopuszcza się lokalizację budynkoś w gospodarczych i garazżowych, urządzenś  infrastruktury
technicznej, obiektoś w małej architektury,

2) Parametry i wskazśniki kształtowania zabudowy :
a) linia zabudowy –  zgodnie z rysunkiem planu,

b) wysokosścś  zabudowy –   maksymalnie  12,0  m,  dla   budynkoś w budynkoś w gospodarczych,
garazżowych wolnostojących  maksymalnie 6,5 m, 

c) powierzchnia  zabudowy – maksymalnie 55 % powierzchni działki,

d) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 35% powierzchni działki budowlanej,
e) intensywnosścś zabudowy- minimalna 0,05, maksymalna 0,80,

f) geometria  dachu  –   obowiązuje  zachowanie  geometrii  dachu  budynku  objętego  ochroną
konserwatorską, dla nowej zabudowy obowiązują  dachy spadziste o kącie nachylenia połaci
dachowej  do  500.,  przy  realizacji  gankoś w,  zadaszenś  oraz  dla  pozostałych  obiektoś w
budowlanych  dopuszcza się dach  dowolnego typu,

g) dla dachoś w spadzistych obowiązuje pokrycie dachu dachoś wką lub materiałem ją imitującym,
przy zastosowaniu jednego z następujących koloroś w podstawowych i ich odcieni: czerwony,
brązowy,  szary,  grafitowy,  czarny.  Dopuszcza  się  stosowanie  pokrycia  z  materiałoś w
naturalnych np. łupek, strzecha,

h) obsługa komunikacyjna  poprzez bezposśredni dostęp do drogi publicznej, 
i) obowiązują  dopuszczalne  poziomy  hałasu  okresślone  w  przepisach  szczegoś lnych  jak  dla

terenoś w  mieszkaniowo-usługowych. 
3) Obszar zagrozżenia powodzią na ktoś rych prawdopodobienś stwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi

raz na 500 lat (Q0,2%), zgodnie z  granicami okresś lonymi na rysunku planu,
4) Obszar  szczegoś lnego  zagrozżenia  powodzią  na  ktoś rych  prawdopodobienś stwo  wystąpienia  powodzi  jest

sśrednie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), zgodnie z  granicami okresś lonymi na rysunku planu,
5) Obszar  szczegoś lnego  zagrozżenia  powodzią  na  ktoś rych  prawdopodobienś stwo  wystąpienia  powodzi  jest

wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), zgodnie z  granicami okresś lonymi na rysunku planu.



6) W granicach obszaru szczegoś lnego zagrozżenia powodzią Q1%, Q10% ustala się zakaz realizacji
nowej zabudowy oraz rozbudowy istniejących budynkoś w. W przypadku  remontu,  przebudowy
istniejących budynkoś w nalezży stosowacś  rozwiązania przeciwdziałające mozż liwym zniszczeniom
w trakcie powodzi. 

7.  Dla terenu o symbolu KDW ustala się:
Przeznaczenie  terenu:  teren  drogi  wewnętrznej.  W  pasie  drogi  ustala  się  zakaz  lokalizacji  nosśnikoś w
reklamowych, tymczasowych obiektoś w usługowo-handlowych, obiektoś w małej architektury. Dopuszcza się
realizację  urządzenś  technicznych związanych z funkcjonowaniem drogi publicznej oraz zieleni  jezżeli  ich
lokalizacja nie stwarza zagrozżenia dla ruchu drogowego oraz  jest zgodna z przepisami szczegoś lnymi. 

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§15. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.

2. Niniejsza  uchwała wchodzi  w zżycie  po upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym
Wojewoś dztwa Dolnosśląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR …………….

RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU

z dnia …………………….. 2021 r. 

do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowosści  Stoś jkoś w,  sporządzone na
podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U . z 2020 r.,  poz.
293) 

1.  Sposoś b realizacji  wymogoś w wynikających z art.  1 ust.  2–4 ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu
przestrzennym: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury:



Zmiana planu miejscowego miejscowosści Stoś jkoś w zakłada powstanie zabudowy mieszkaniowej, zabudowy
usługowej  na  terenach  juzż  przeznaczonych  pod  zabudowę  w  studium  uwarunkowanś  i  kierunkoś w
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lądek-Zdroś j. 
Koniecznym jest zachowanie historycznego układu przestrzennego wsi Stoś jkoś w (sieci droś g) oraz waloroś w
architektonicznych  zabudowy  objętej  ochroną  konserwatorską.  Cechy  elementoś w  zagospodarowania
przestrzennego,  ktoś re  wymagają  ukształtowania  to  wkomponowanie  planowanej  zabudowy w istniejącą
tkankę historyczną wsi poprzez ograniczenie wysokosści zabudowy w nawiązaniu do zabudowy historycznej.

2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 
Walory architektoniczne i  krajobrazowe są pojęciami „nieposiadającymi definicji  normatywnej”,  czyli  nie
zostały zdefiniowane w zżadnym dokumencie prawnym. Słowo „krajobraz” nalezży  rozumiecś  zgodnie art. 2
pkt 16e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 293),  natomiast krajobraz kulturowy nalezży rozumiecś  zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkoś w i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020r.,  poz. 282).  Zrozumienie wartosści
historycznych i kulturowych obszaru wymaga odniesienia się do  faktoś w historycznych miejscowosści. Wiesś
Stoś jkoś w  posiada  historycznie  ukształtowana  strukturę  funkcjonalno  przestrzenną,  ktoś rą  tworzy  droga
wiejska z obustronnie posadowionymi zabudowaniami, wiesś  o układzie ulicowym.

3) wymagania ochrony sśrodowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntoś w rolnych i lesśnych; 
W planie ustalono racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi poprzez ustalenie wskazśnika powierzchni
biologicznej czynnej. Uwzględniono podłączenie budynkoś w do gminnej sieci wodociągowej, sieci kanalizacji
sanitarnej przewidzianej do rozbudowy oraz mozż liwosścś  realizacji indywidualnych ujęcś  woś d podziemnych,
szczelnych zbiornikoś w lub przydomowych oczyszczalni sściekoś w w oparciu o obowiązujące przepisy prawne.
Gospodarkę  odpadami  ustalono  w  oparciu  o  obowiązujące  przepisy  prawne.  Uwzględniono  potrzeby  w
zakresie  ochrony  powietrza,  woś d,  gleby,  ziemi,  ochrony  przed  hałasem,  wibracjami  i  polami
elektromagnetycznymi. 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoś w oraz doś br kultury wspoś łczesnej; 
Wprowadzono ochronę budynku ujętego w gminnej ewidencji zabytkoś w.

5)  wymagania  ochrony  zdrowia  oraz  bezpieczenś stwa  ludzi  i  mienia,  a  takzże  potrzeby  osoś b
niepełnosprawnych; 
Wprowadzono  zakaz  lokalizacji  inwestycji  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływacś  na  sśrodowisko.
Wymagania  udostępniania  terenu  oraz  budynkoś w   usługowych  dla  osoś b  niepełnosprawnych  regulują
przepisy odrębne. 

6) walory ekonomiczne przestrzeni; 
Elementami, ktoś re mają wpływ na walory ekonomiczne, czyli cechy przestrzeni, ktoś re mozżna okresślicś   w
kategoriach ekonomicznych są: połozżenie -   terenu opracowania jest dogodne w strefie  zurbanizowanej,
komunikacja  -  teren  dobrze  skomunikowany  połozżony  przy  drogach  publicznych,  uzbrojenie  -   istnieje
mozż liwosścś  podłączenia obiektoś w do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej.  sąsiedztwo -
terenu zlokalizowany w otoczeniu działek budowlanych zabudowanych,  dotychczasowe przeznaczenie w
planie miejscowym – teren usług i teren rolny. Teren korzystny dla rozwoju budownictwa o wartosści gruntu
szacowanej na 100 – 140 zł m2. 

7) prawo własnosści; 
Teren o uregulowanej strukturze własnosści nalezży do osoś b prywatnych i gminy Lądek-Zdroś j. 

8) potrzeby obronnosści i bezpieczenś stwa panś stwa; 



Brak zadanś .

9) potrzeby interesu publicznego;
„interesie  publicznym”  –  nalezży  przez  to  rozumiecś  uogoś lniony  cel  dązżenś  i  działanś ,  uwzględniających
zobiektywizowane  potrzeby  ogoś łu  społeczenś stwa  lub  lokalnych  społecznosści,  związanych  
z zagospodarowaniem przestrzennym. Zmiana planu miejscowego wynika z realizacji potrzeb zgłaszanych
przez własścicieli nieruchomosści. Ich realizacja nie stoi w sprzecznosści z interesem publicznym. 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczegoś lnosści sieci szerokopasmowych;
Obiekty  posiadają  mozż liwosścś  podłączenia  do sieci  infrastruktury  technicznej  i  komunikacji  lub  poprzez
rozbudowę sieci. 
W  zakresie  rozwoju  sieci  szerokopasmowych   plan  nie  wyklucza  ich  realizacji  jako  inwestycji  celu
publicznego.  Tereny  objęte  zmianą  planu  nie  kolidują  z  istniejącą  i  planowaną  do  realizacji  siecią
infrastruktury technicznej. 

11)  zapewnienie  udziału  społeczenś stwa  w  pracach  nad  miejscowym  planem  zagospodarowania
przestrzennego w tym przy uzżyciu sśrodkoś w komunikacji elektronicznej; 
W pracach  nad planem  zapewniono udział  społeczenś stwa  poprzez  ogłoszenia,  obwieszczenia            
o wszczęciu prac, wyłozżeniu do publicznego wglądu oraz mozż liwosści zapoznania się z aktami postępowania. 

12) zachowanie jawnosści i przejrzystosści procedur planistycznych. 
Postępowanie i  wszystkie materiały opracowane w trakcie  zmiany  planu miejscowego miały charakter
jawny,  a  dostęp  do  nich  był  zapewniony.  Przejrzystosścś  procedury  dokonywano  poprzez  informowanie
zgodnie z procedurą uchwalenia planu o etapie jego sporządzania. 

13) potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilosści i jakosści wody, do celoś w zaopatrzenia ludnosści;
Woda  będzie zapewniona z wodociągu gminnego lub indywidualnych ujęcś  woś d podziemnych w oparciu o
obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

14) ochrona istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a
takzże analizy ekonomiczne, sśrodowiskowe i społeczne;
Uwzględniono  wymagania  ładu  przestrzennego,  efektywnego  gospodarowania  przestrzenią  oraz  walory
ekonomicznych  przestrzeni  poprzez  mozż liwosścś  rozwoju  budownictwa  mieszkaniowego       
i usługowego słuzżącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkanś coś w.  

2. Zgodnosścś  z wynikami analizy, o ktoś rej mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym , wraz datą uchwały rady gminy, o ktoś rej mowa w art. 32 ust. 2 w/w ustawy.
Sporządzenie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  jest  zgodne   z  wynikami

analizy,  o  ktoś rej  mowa  w  art.  32  ust.  1  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym,

zatwierdzonej uchwałą Rady Miejskiej Lądka-Zdroju Nr XXXV/232/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. 

3. Wpływ na finanse publiczne, w tym budzżet gminy
Plan mozże generowacś  dochody  z opłaty planistycznej oraz podatku od nieruchomosści. 


	w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stójków

