DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Nr 367

Kraków, dnia 19 lipca 2010 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD GMIN:
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Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Pcim dla obszarów: 1) dz. nr 3578/2, 2) dz. nr 1226, 1225 oraz część
dz. nr 1098, 1097, 1099, 1228, 3) część dz. nr 7881/6, 4) dz. nr 1788/1 oraz część
dz. nr 1794, 5) część dz. nr 7387, 6) dz. nr 6566 oraz część dz. nr 6613*.

22369

Rady Gminy Pcim z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747,
3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz część
dz. nr 551/2*.
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________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR XLV/333/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim
w miejscowości Pcim dla obszarów: 1) dz. nr 3578/2, 2) dz. nr 1226, 1225 oraz część dz. nr 1098, 1097, 1099,
1228, 3) część dz. nr 7881/6, 4) dz. nr 1788/1 oraz część dz. nr 1794, 5) część dz. nr 7387, 6) dz. nr 6566 oraz część
dz. nr 6613.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pcim z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjętego Uchwałą Nr XX/118/2000
Rady Gminy Pcim z dnia 31 lipca 2000roku, uchwala co
następuje:
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim, zatwierdzonego
uchwałą Nr XXI/145/05 Rady Gminy Pcim z dnia
22 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 148
poz. 940 z dnia 15 marca 2005r.).
2. Zakres zmiany planu, o którym mowa w §1
ust. 1 został określony Uchwałą Nr XXXII/251/2009 Rady
Gminy Pcim z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przystą-

pienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Pcim.
§ 2. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości
Pcim obejmuje 6 obszarów: 1) dz. nr 3578/2, 2) dz.
nr 1226, 1225, 3) dz. nr 7881/6, 4) dz. nr 1788, 1794, 5)
dz. nr 7387, 6) dz. nr 6566,
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - Rysunek zmiany planu nr 1, Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania w skali
1:2000 dla poszczególnych obszarów:
a) załącznik nr 1a obejmujący działkę nr 3578/2,
b) załącznik nr 1b obejmujący działki nr 1226, 1225
oraz część działek nr 1098, 1097, 1099, 1228,
c) załącznik nr 1c obejmujący część działki nr 7881/6,
d) załącznik nr 1d obejmujący działkę nr 1788/1 oraz
część działki nr 1794,
e) załącznik nr 1e obejmujący część działki nr 7387,
f) załącznik nr 1f obejmujący działkę nr 6566 oraz
część działki nr 6613.
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2) załącznik Nr 2 - Rysunek zmiany planu nr 2, Zasady
rozwoju infrastruktury technicznej w skali 1 : 2000 dla
poszczególnych obszarów:
a) załącznik nr 2a obejmujący działkę nr 3578/2,
b) załącznik nr 2b obejmujący działki nr 1226, 1225
oraz część działek nr 1098, 1097, 1099, 1228,
c) załącznik nr 2c obejmujący część działki nr 7881/6,
d) załącznik nr 2d obejmujący działkę nr 1788/1 oraz
część działki nr 1794,
e) załącznik nr 2e obejmujący część działki nr 7387,
f) załącznik nr 2f obejmujący działkę nr 6566 oraz
część działki nr 6613.
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Pcim
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Rozdział II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 3. 1. Ustala się zmianę załączników graficznych
do planu, o którym mowa w §1 ust. 1, rysunków planu
nr 1 i nr 2 w części objętej niniejszą zmianą planu dotyczącą:
1) zmiany przeznaczenia działki nr 3578/2, oznaczoną na
rysunkach planu symbolem 161RMN,
2) zmiany przeznaczenia działek nr 1226, 1225 oraz część
działek nr 1098, 1097, 1099, 1228, oznaczoną na rysunkach planu symbolem 15UT,
3) zmiany przeznaczenia działki nr 7881/6 , oznaczoną na
rysunkach planu symbolem 76MN,
4) zmiany przeznaczenia działki nr 1788/1 oraz część
działki nr 1794 oznaczoną na rysunkach planu symbolem 162RMN i KDW,
5) zmiany przeznaczenia działki nr 7387, oznaczoną na
rysunkach planu symbolem 77MN,
6) zmiany przeznaczenia działki nr 6566 oraz część działki nr 6613 oznaczoną na rysunkach planu symbolem
78MN.

Poz. 2538

2. Ustala się zmianę tekstu planu, o którym mowa
w §1 ust. 1, polegającą na:
1) dodaniu w §8 ust.1 po symbolu160RMN, symboli161RMN, 162RMN,
2) dodaniu w §9 ust. 1 po symbolu75MN, symboli76MN,
77MN, 78MN,
3) dodaniu w §15 ust. 1a który otrzymuje brzmienie:
"Wyznacza się teren turystyczno – rekreacyjny oznaczony na rysunku planu symbolem 15UT. Na terenie
dopuszcza się realizację nowych obiektów kubaturowych - inwentarskich i gospodarczych związanych
z istniejącym gospodarstwem agroturystycznym."
4) dodaniu w §15 ust. 2 po słowie ust.1 słowa „i ust.1a”
5) dodaniu w aneksie 2a do uchwały o której mowa
w §1 terenów:
a) 161RMN o powierzchni 0,11 ha, 162RMN o powierzchni 0,08 ha,
b) 76MN o powierzchni 0,23 ha, 77MN o powierzchni
0,11 ha, 78MN o powierzchni 0,11 ha
c) 15UT o powierzchni 0,69 ha.
§ 4. Pozostałe ustalenia planu, o którym mowa
w §1 ust. 1 pozostają bez zmian.
Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 5. Ustala się zmianę tekstu planu, o którym mowa
w §1 ust. 1, polegającą na dodaniu w §38:
dla pozostałych terenów - 10 %.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 367

– 22372 –

Poz. 2538
Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 1b
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 1c
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 1d
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 1e
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 1f
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 2c
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 2d
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 367

– 22383 –

Poz. 2538
Załącznik nr 2e
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538
Załącznik nr 2f
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Poz. 2538,2539
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/333/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

- zmiany przeznaczenia działki nr 1788/1 oraz
część działki nr 1794 pod zabudowę jednorodzinną zagrodową oraz drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunkach planu symbolem 162RMN i KDW,

w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim
obejmującego miejscowość Pcim, dla obszarów:
1) dz. nr 3578/2, 2) dz. nr 1226, 1225 oraz część
dz. nr 1098, 1097, 1099, 1228, 3) część
dz. nr 7881/6, 4) dz. nr 1788/1 oraz część dz. nr 1794,
5) część dz. nr 7387, 6) dz. nr 6566 oraz część
dz. nr 6613.; określający sposób realizacji, zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.

- zmiany przeznaczenia działki nr 7387, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na
rysunkach planu symbolem 77MN,
- zmiany przeznaczenia działki nr 6566 oraz część
działki nr 6613 pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną
na rysunkach planu symbolem 78MN.

Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
stanowiących zadania własne Gminy należą:
- systemy zaopatrzenia w wodę,
systemy
związane
i oczyszczaniem ścieków,

z odprowadzaniem

- drogi i ulice gminne.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Pcim dotyczy:
- zmiany przeznaczenia działki nr 3578/2, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową
oznaczoną na rysunkach planu symbolem 161RMN,
- zmiany przeznaczenia działek nr 1226, 1225
oraz część działek nr 1098, 1097, 1099, 1228, pod tereny
obiektów i urządzeń obsługi ruchu turystycznego oznaczoną na rysunkach planu symbolem 15UT,

Niniejsza zmiana planu zakłada realizację jego
ustaleń na bazie obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim obejmującego miejscowość Pcim, zatem wiąże się
z koniecznością utrzymania już istniejących urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej i kanalizacji. W związku z powyższym nie przewiduje się dla Gminy kosztów związanych z realizacją bądź
modernizacją urządzeń oraz sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych.
Obszary objęte zmianą planu bezpośrednio przylegają do wyznaczonych w obowiązującym planie terenów zainwestowanych - zabudowy jednorodzinnej
i zagrodowej, posiadają one zatem zapewniony dojazd
poprzez istniejące drogi.W związku z powyższym zmiana
przeznaczenia terenów nie spowoduje konieczności
realizacji dodatkowych odcinków dróg; nie przewiduje
się rezerwowania dodatkowych środków finansowych
w budżecie Gminy na realizację bądź modernizację
układu komunikacyjnego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

- zmiany przeznaczenia działki nr 7881/6 ,
z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną na rysunkach planu symbolem
76MN,
2538

2539
2539

UCHWAŁA NR XLV/334/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim
w miejscowości Stróża dla obszarów: 1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część
dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/2.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pcim z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjętego Uchwałą Nr XX/118/2000
Rady Gminy Pcim z dnia 31 lipca 2000roku, uchwala co

następuje:Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Pcim
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, przyjętego
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Uchwałą Nr XX/118/2000 Rady Gminy Pcim z dnia
31 lipca 2000roku, uchwala co następuje:
Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim, zatwierdzonego
uchwałą Nr XXXIV/160/05 Rady Gminy Pcim z dnia
29 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 271,
poz. 1875 z dnia 19 maja 2005 r.)
2. Zakres zmiany planu, o którym mowa w §1
ust 1 został określony Uchwałą Nr XXXII/252/2009 Rady
Gminy Pcim z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
Gminy
Pcim
w miejscowości Stróża.
§ 2. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości
Stróża obejmuje 4 obszary: 1) dz. nr 6339, 6337, 2)
dz. nr 6766, 6747, 3) dz. nr 1742/2, 1742/1, część
dz. nr 1698/1, 4) dz. nr 552/2, część dz. nr 551/2.
2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) załącznik Nr 1 - Rysunek zmiany planu nr 1, Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania w skali
1:2000 dla poszczególnych obszarów:
a) załącznik nr 1a obejmujący działki nr 6339, 6337,
b) załącznik nr 1b obejmujący działki nr 6766, 6747,
c) załącznik nr 1c obejmujący działki nr 1742/2, 1742/1
oraz część działki nr 1698/1,
d) załącznik nr 1d obejmujący działki nr 552/2 oraz
część działki nr 551/2,
2) załącznik Nr 2 - Rysunek zmiany planu nr 2, Zasady
rozwoju infrastruktury technicznej w skali 1 : 2000 dla
poszczególnych obszarów:
a) załącznik nr 2a obejmujący działki nr 6339, 6337,
b) załącznik nr 2b obejmujący działki nr 6766, 6747,
c) załącznik nr 2c obejmujący działki nr 1742/2, 1742/1
oraz część działki nr 1698/1,
d) załącznik nr 2d obejmujący działki nr 552/2 oraz
część dz. nr 551/2,
3) załącznik Nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Gminy Pcim
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
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Rozdział II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 3. 1. Ustala się zmianę załączników graficznych
do planu, o którym mowa w §1 ust. 1, rysunków planu
nr 1 i nr 2 w części objętej niniejszą zmianą planu dotyczącą:
1) zmiany przeznaczenia działek nr 6339, 6337, oznaczoną na rysunkach planu symbolem 125RMN,
2) zmiany przeznaczenia działek nr 6766, 6747, oznaczoną na rysunkach planu symbolem 126RMN,
3) zmiany przeznaczenia działek nr 1742/2, 1742/1 oraz
część dz. nr 1698/1, oznaczoną na rysunkach planu
symbolem 127RMN i KDW,
4) zmiany przeznaczenia działek nr 552/2 oraz część dz.
nr 551/2, oznaczoną na rysunkach planu symbolem
63MN i ZN,
2. Ustala się zmianę tekstu planu, o którym mowa
w §1 ust. 1, polegającą na:
1) dodaniu w §6 ust. 17.W obrębie Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 443 Dolina Rzeki Raby obowiązują zakazy i nakazy określone w przepisach odrębnych,
2) dodaniu w §8 ust.1 po symbolu124RMN, symboli125RMN, 126RMN, 127RMN
3) dodaniu w §9 ust. 1 po symbolu62MN, symbolu63MN,
4) dodaniu w aneksie 2a do uchwały o której mowa
w §1 terenów:
a) 125RMN o powierzchni 0,30 ha, 126RMN o powierzchni 0,21 ha, 127RMN o powierzchni 0,36 ha,
b) 63MN o powierzchni 0,48 ha.
§ 4. Pozostałe ustalenia planu, o którym mowa
w §1 ust. 1 pozostają bez zmian.
Rozdział III
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 5. Ustala się zmianę tekstu planu, o którym mowa
w §1 ust. 1, polegającą na dodaniu w §35: dla pozostałych terenów - 10 %.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 367
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Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 367
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Załącznik nr 1b
do Uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 1c
do Uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 367
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Załącznik nr 1d
do Uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 367
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 367
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Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 367
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Załącznik nr 2b
do Uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 367
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Poz. 2539
Załącznik nr 2c
do Uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 367
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Załącznik nr 2d
do Uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

*

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLV/334/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim
obejmującego miejscowość Stróża, dla obszarów:
1) dz. nr 6339, 6337, 2) dz. nr 6766, 6747, 3)
dz. nr 1742/2, 1742/1 oraz część dz. nr 1698/1, 4)
dz. nr 552/2 oraz część dz. nr 551/2; określający sposób
realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych.
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
stanowiących zadania własne Gminy należą:
- systemy zaopatrzenia w wodę,
- systemy związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,
- drogi i ulice gminne.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pcim w miejscowości Stróża
dotyczy:
- zmiany przeznaczenia działek nr 6339, 6337,
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową oznaczoną na rysunkach planu symbolem 125RMN,
- zmiany przeznaczenia działek nr 6766, 6747,
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową oznaczoną na rysunkach planu symbolem 126RMN,
- zmiany przeznaczenia działek nr 1742/2, 1742/1
oraz część dz. nr 1698/1, pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i zagrodową oraz drogę wewnętrzną
2539

oznaczoną na rysunkach planu symbolem 127RMN
i KDW,
- zmiany przeznaczenia działek nr 552/2 oraz
część dz. nr 551/2, pod zabudowę mieszkaniową oznaczoną na rysunkach planu symbolem 63MN i ZN,
Niniejsza zmiana planu zakłada realizację jego
ustaleń na bazie obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Pcim obejmującego miejscowość Stróża, zatem wiąże się
z koniecznością utrzymania już istniejących urządzeń
i sieci infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowej i kanalizacji. W związku z powyższym nie przewiduje się dla Gminy kosztów związanych z realizacją bądź
modernizacją urządzeń oraz sieci wodociągowych
i kanalizacyjnych.
Obszary objęte zmianą planu bezpośrednio przylegają do wyznaczonych w obowiązującym planie terenów zainwestowanych - zabudowy jednorodzinnej
i zagrodowej, posiadają one zatem zapewniony dojazd
poprzez istniejące drogi.
W związku z powyższym zmiana przeznaczenia
terenów nie spowoduje konieczności realizacji dodatkowych odcinków dróg; nie przewiduje się rezerwowania dodatkowych środków finansowych w budżecie
Gminy na realizację bądź modernizację układu komunikacyjnego.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim
Stanisław Bzowski

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 367

22398 –
– 22399
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
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