
ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały nr LIII/434/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 czerwca 2006 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego

między ul. Józefa Piłsudskiego, Rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Kłodzku o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego między

ul. Józefa Piłsudskiego, Rzeką Nysą Kłodzką, ul. Podgrodzie i ul. Warty w Kłodzku.

Stosownie do art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U.nr 80, poz.717 z póżn. zm.) oraz akceptując rozstrzygnięcie Burmistrza
Miasta Kłodzka z dnia 14 kwietnia 2006 r. o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
wyłożonego do publicznego wglądu wyżej określonego projektu planu miejscowego,

Rada Miejska w Kłodzku rozstrzyga, co następuje :

Uwzględnia się uwagę, wniesioną do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
miejscowego, w czasie dyskusji publicznej w dniu 27 marca 2006 r. przez Panią Marię Biesiadecką
Gryglewicz i Pana Andrzeja Gryglewicza; właścicieli nieruchomości nr 9 AM.9 obręb Jurandów.

Zgłoszona uwaga dotyczy podzielenia części działki nr 9 AM.9 obręb Jurandów, zawartej w
jednostce urbanistycznej „B45 MN”, na dwie działki budowlane dla potrzeb budownictwa
jednorodzinnego oraz podzielenie pozostałej części tej działki , zawartej w jednostce urbanistycznej
„B44 MN(U)”, na dwie działki, w tym jedną wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną.

Uwzględnienie powyższej uwagi w projekcie planu miejscowego nie skutkuje koniecznością
dokonania zmiany jego ustaleń, lecz jedynie jednostkową korektą orientacyjnych linii podziału
wewnętrznego terenu w obrębie jednostki urbanistycznej „B45 MN” i „B44 MN(U)”. 
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