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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

z dnia 14 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/189/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 sierpnia 
2021 r., w sprawie „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi Nagodzice”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), Rada Miejska w  Międzylesiu uchwala co 
następuje: 

Rada Miejska w Międzylesiu  uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII/189/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 sierpnia 2021 r., w sprawie 
„przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi Nagodzice” dokonuje się następującej zmiany: załącznik 
graficzny do wyżej wymienionej uchwały zastępuje się załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. Granice obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w § 1. wyznaczone zostały w załączniku graficznym nr 1, stanowiącym integralną część 
niniejszej uchwały. 

§ 3. Przedmiotem ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie zakres określony 
w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

   Celem podjęcia niniejszej uchwały jest zmiana granic obszaru określonego na załączniku 
graficznym do Uchwały Nr XXXVII/189/2021 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 31 sierpnia 
2021 r., w sprawie „przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Międzylesie dla terenu położonego w obrębie wsi Nagodzice”. 
 
   Zmiana granic zostaje wprowadzona po uwzględnieniu warunków lokalizacji obiektów z 
pomieszczeniami na pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej od drogi 
Krajowej Nr 33 relacji Kłodzko – Boboszów, uzyskanych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział we Wrocławiu. 
 
  Uwzględniając „Wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego” zapisane 
w Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Międzylesie (pkt 15, str. 255/257), Uchwała Nr XLV/241/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z 
dnia 28 sierpnia 2018 r., dotyczących tolerancji (do 50 m) wyznaczania granic poszczególnych 
terenów – poszerzono granice opracowania zmiany planu o 50 metrów z zachowaniem ograniczeń 
wynikających z uzgodnień z GDDKiA Nr pisma O.WR..Z-3.438.137.2021.1.mw z dnia 110-2021 
r. 
 
  Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. 
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