W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Uchwała Nr XXXII/271/09
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 147,
poz. 1591 ze zm.), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych ( Dz. U. Nr 167 poz. 1399 ze zm.), Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala,
co następuje:

§1
W Uchwale Nr XXX/240/09 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 marca 2009 r.
w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Lądek-Zdrój, wprowadza się następujące
zmiany:
1. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 2 pkt 2, który po zmianie otrzymuje następujące
brzmienie:
„2) strefę „B” o powierzchni 1402,52ha,
Obejmuje ona swym zasięgiem obszar przyległy do strefy „A” i stanowiący jej otoczenie,
który zawiera częściowo obszar miejski Lądka-Zdroju, obszar wsi Karpno i częściowo obszar
wsi Lutynia i Stójków, który jest przeznaczony dla obiektów i terenów usługowych,
turystycznych, rekreacyjnych, mieszkaniowych, komunalnych i sportowych oraz innych
związanych z zaspokojeniem potrzeb osób przebywających na tym obszarze, a nie mających
negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska. Granica obszaru „B” ochrony
uzdrowiska przebiega w następujący sposób:
Od skrzyŜowania drogi gminnej (na „UłęŜe”) dz. nr 135 obręb Lutynia z drogą powiatową
(prowadzącą od Lądka-Zdroju do wsi Lutynia) dz. nr 126 obręb Lutynia, stanowiący
równocześnie punkt styczny trzech obrębów geodezyjnych:
-Obrębu Lutynia;
-Obrębu Stary Zdrój;
-Obrębu Nowy Zdrój,
wchodzi w drogę gminną (działka nr 157 obręb Lutynia, graniczącą z obrębem miejskim
Stary Zdrój), przecina potok i kieruje się pod górę przez las mijając po lewej stronie
drzewostany Lasów Państwowych (oddział 86 c) oraz działkę nr 102 obręb Lutynia,
a po prawej granice oddziału 32 a Lasów Komunalnych (nieruchomość nr 168 obręb Stary
Zdrój), dochodzi do drogi powiatowej z Lądka Zdroju do Przejścia Granicznego LutyniaTrawna, przecina tą drogę, wchodząc na teren Lasów Państwowych, wydzieleniem pomiędzy
oddziałami 86h, a 86l i dalej pomiędzy: 86i, a 86m; 86j, a 86m; 94c, a 94h; 94d, a 94h
dochodząc do linii oddziałowej między oddziałami 94 i 95, tutaj skręca na północny wschód

i przebiega linią oddziałową pomiędzy oddziałami 94, a 95 docierając do linii oddziałowej
pomiędzy oddziałami 87, a 95 (polna droga), dalej przebiega tą linią pomiędzy kolejnymi
oddziałami: 87 , a 95; 88 , a 96; 89 , a 96; 91A , a 96; 91A , a 99; 91A , a 100; 116 , a 107; 120
a 107; dochodząc do drogi asfaltowej stanowiącej linię oddziałową i dalej przebiega tą linią
pomiędzy oddziałami: 120, a 107; 120, a 108; 121, a 109; 122, a 109; 122, a 110; 123,
a 111; 124, a 112; 125, a 113; docierając do granicy Lasów Państwowych, dalej przebiega
drogą asfaltową (droga gminna dz. nr 27 obręb Stójków), docierając do drogi wojewódzkiej
z Lądka-Zdroju do Stronia Śląskiego w miejscu granicy administracyjnej gminy Lądek-Zdrój
i Stronie Śląskie. Od tego punktu południowy odcinek obszaru „B” ochrony uzdrowiska
przebiega wzdłuŜ południowej granicy administracyjnej Gminy Lądek-Zdrój z Gminą Stronie
Śląskie (granica obrębu Stójków i Strachocin), do linii kolejowej ze Stronia Śląskiego
do Lądka-Zdroju. Następnie przebiega linią kolejową w kierunku północno– zachodnim
do wiaduktu nad linią kolejową i następnie od wiaduktu drogą polną (dz. 291 obręb Zatorze)
w kierunku północno-wschodnim do drogi wojewódzkiej nr 392. Dalej drogą wojewódzką
nr 392 w kierunku północnym do skrzyŜowania ul. Mickiewicza z droga wojewódzką nr 390.
Na skrzyŜowaniu „obwodnicy” skręca w prawo (kierunek północno wschodni) w kierunku
wiaduktu nad rzeką Białą Lądecką i przebiega drogą wojewódzką nr 390 biegnie
na odcinku 300 m. Następnie skręca pod kątem 90° na północny zachód (przecinając
nieruchomość 283/73 obręb Stare Miasto) łącząc się z ul. Rataja (nieruchomość oznaczona
geodezyjnym numerem: 286/3, 285/3, 260/2), ul. Rataja (w kierunku północnym) przechodzi
przez skrzyŜowanie z ul. Powstańców Wielkopolskich, dochodząc do skrzyŜowania
z ul. Ogrodową, tutaj skręca w lewo (w kierunku zachodnim) i przebiega ul. Ogrodową
a następnie ul. Kłodzką dochodząc do skrzyŜowania z ul. Wiejską. Tutaj skręca w prawo
(kierunek północny) w ul. Wiejską i biegnie wzdłuŜ ul. Wiejskiej do kładki pieszej na rzece
Biała Lądecka (w miejscu oddzielającym działki o nr 62 i nr 63, obręb Nowy Zdrój).
Przechodzi przez kładkę pieszą do ul. Langiewicza i skręca na północny– zachód biegnąc
na całej długości ul. Langiewicza do skrzyŜowania z drogą wojewódzką nr 390. Tutaj skręca
na zachód i drogą wojewódzką nr 390 biegnie w kierunku skrzyŜowania z drogą powiatową
do wsi Wojtówka. Na zakręcie, 200 m przed skrzyŜowaniem, wchodzi w prawo
w drogę polną i dochodzi do potoku, dalej potokiem dociera do granicy lasu, tutaj wchodzi
w linię oddziałową Lasów Państwowych Nadleśnictwa Lądek-Zdrój (obrębu leśnego
Strachocin) między oddziałami: 45 , a 48; 44 , a 48; 43 , a 48 dochodząc do „Przełęczy
pod Konikiem” – skrzyŜowanie dróg leśnych, z tego miejsca przebiega linią oddziałową
między oddziałami: 47 , a 49; 47 , a 53; 47 , a 52; 47 , a 51 przechodząc przez szczyt góry
„Modzel”, od szczytu kieruje się linią oddziałową pomiędzy oddziałami 47d , a 51a,
dochodząc do pieszego szlaku czerwonego nr 1, skręca w prawo i schodzi ostro w dół przez
las (między wydzieleniami leśnymi oddziałów 39j , a 51a; 39g , a 51a oraz 39g , a 51b),
dochodząc do drogi, tutaj szlak skręca w prawo natomiast granica obszaru „B” kieruje się
w lewo drogą w kierunku „UłęŜa”, schodząc drogą przez „UłęŜe” dz. nr 134 oraz 135 obręb
Lutynia, dochodząc do asfaltowej drogi powiatowej prowadzącej z Lądka- Zdroju do wsi
Lutynia, zamykając w ten sposób obwód strefy „B” ochrony uzdrowiska.”
2. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 2 pkt 3, który po zmianie otrzymuje następujące
brzmienie:
„3) strefę „C” o powierzchni 5 053,34ha
Przyległą do strefy „B” i stanowiącą jej otoczenie o zasięgu mającym wpływ na zachowanie
walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóŜ naturalnych surowców
leczniczych. Obszar strefy „ C” nie obejmuje sołectw: Skrzynka, Trzebieszowice i Konradów.
Granica obszaru „C” ochrony uzdrowiska przebiega w następujący sposób:

Od szczytu górskiego Jawornik Mały tj. punktu zwornikowego granicy Państwa oraz granic
administracyjnych Gminy Lądek-Zdrój i Gminy Złoty Stok na północy, wzdłuŜ granicy
państwowej z Republiką Czeską na wschodzie do styku granicy Gminy Lądek-Zdrój z Gminą
Stronie Śląskie na południowym wschodzie. Od tego punktu południowy odcinek granicy
obszaru „C” przebiega wzdłuŜ południowej granicy administracyjnej Gminy Lądek-Zdrój
do punktu stycznego granic administracyjnych sołectwa Kąty Bystrzyckie i Sołectwa
Konradów, pokrywających się z granicami obrębów geodezyjnych wsi.
Następnie skręca na północny zachód i biegnie granicą administracyjną Sołectwa Kąty
Bystrzyckie, pokrywającą się z granicą obrębu geodezyjnego tej wsi do punktu stycznego
z granicą administracyjną Sołectwa Radochów, pokrywającą się z granicą administracyjną
Sołectwa Trzebieszowice, do punktu stycznego trzech granic administracyjnych Sołectw
Orłowiec, Skrzynka, Trzebieszowice.
Od tego punktu skręca na północny wschód i biegnie granicą administracyjną Sołectwa
Orłowiec, pokrywającą się z granicą administracyjną Sołectwa Skrzynka i pokrywającą się
z granicą obrębów geodezyjnych tych wsi, do granicy administracyjnej Gminy Lądek-Zdrój
z Gminą Złoty Stok i dalej granicą administracyjną Gminy Lądek-Zdrój, pokrywającą się
z granicą administracyjną Sołectwa Orłowiec i granicą administracyjną Gminy Złoty Stok,
do punktu wyjściowego-szczytu górskiego Jawornik Mały, zamykając w ten sposób granicę
obszaru.”

§2
Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady Miejskiej : Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny
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