
Załącznik nr 2

do uchwały nr LVI/488/2006  Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 sierpnia  2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej

miasta Kłodzka – Wyspa Piasek, dla obszaru położonego między ul. Wita Stwosza, ul. Zofii

Stryjeńskiej i Nad Kanałem

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu
w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu.

Zgodnie z ustaleniem art. 20 ust. 1,w związku z art. 17 pkt. 12   ustawy z dnia 27 marca 2003

r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm. ) Rada Miejska

w Kłodzku rozstrzyga co następuje:

§ 1

1. Plan miejscowy wyłożony był do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku w

dniach od dnia 14.04.2005 r. do dnia 13..05.2005 r. Informację o terminach: wyłożenia

projektu planu od publicznego wglądu, dyskusji publicznej i możliwości zgłaszania uwag

Burmistrz Miasta Kłodzka ogłosił za pomocą komunikatu w Tygodniku Powiatowym „

EUROREGIO  GLACENSIS „ z dnia 06 – 12 kwietnia 2005 r. oraz komunikatu w internecie z

dnia 04.04.2005 r. oraz tablicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Miasta Kłodzka. Projekt planu

wyłożono wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Termin dyskusji publicznej nad

projektem planu wyznaczono na godzinę 1300 w dniu 13.05.2005 r.  

Na publiczną dyskusję nie przybyły żadne zainteresowane osoby. 

2. W toku wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych

uwag.

3. W trakcie dyskusji publicznej także nie zgłoszono żadnych uwag do projektu planu.

4. W ustawowym okresie 14 dni po wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu

miejscowego również nie wniesiono żadnych uwag.

§ 2

Na podstawie stanu wynikającego z przebiegu postępowania w sprawie sporządzenia projektu

planu miejscowego ustalonego w § 1 nie zachodzi potrzeba podejmowania czynności dla rozpatrzenia

wniesionych uwag.

§ 3



Na podstawie ustaleń § 1 i § 2 Stwierdza się ,że projekt miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego dzielnicy staromiejskiej miasta Kłodzka – Wyspa Piasek

uwzględnia ustalenie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Kłodzka” nie wymaga podejmowania rozstrzygnięć w sprawie wniesionych uwag.

PRZEWODNICZĄCY RADY

MIEJSKIEJ
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