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Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla działki Nr 272/4 w Bobowej*

5441

Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia
zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
dla części działki Nr 183 w mieście Bobowa, części działki Nr 215/5 w Brzanie,
działki Nr 163, części działki Nr183/7 w Jankowej, działki Nr 480/23 w Sędziszowej, działki Nr 143/1, działki Nr 269/2, działki Nr 316, działek Nr391/5
i 391/10, części działki Nr 678 w Siedliskach*
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Rady Gminy Łącko z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”*

5473

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie

5478

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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________
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.
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UCHWAŁA NR V/23/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
dla działki Nr 272/4 w Bobowej
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku
z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2004 roku Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi
zmianami) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Bobowej Nr XXX/204/09 z dnia 30 marca 2009 roku
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa,
Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:

USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1. „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą Nr IV/25/03
Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003 roku.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53 poz. 742
z późniejszymi zmianami.)
2. „Planie” – należy przez to rozumieć zmianę planu dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
Nr 272/4 w Bobowej, uchwaloną niniejszą uchwałą.
3. „Rysunku planu” - należy przez to rozumieć rysunek planu wymienionego w punkcie 2 sporządzony na
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mapie sytuacyjno – wysokościowej wykonanej na bazie
mapy zasadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej,
w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 i będący integralną częścią niniejszej uchwały.
4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa uchwalone Uchwałą Nr XIV/101/99
Rady Gminy Bobowa z dnia 26 grudnia 1999 roku
5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie
rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza się zgodność planu o którym mowa w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1
punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planem obowiązujące
studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planem nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń i podziałów
nieruchomości.
3. Tereny objęte planem nie są zagrożone procesami erozyjno – osuwiskowymi oraz nie występują na
nich strefy ochrony sanitarnej od ujęć wody.
4. Tereny objęte planem położone są w obszarze
bezpośredniego zagrożenia powodzią, wyznaczonym
w planie na podstawie zasięgu wody Q1%, określonym
w „Studium określającym granice dla terenów nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca do ujścia Popradu”
dla zalewów powodziowych o prawdopodobieństwie
p=1%. W terenach tych obowiązują zakazy, nakazy,
ograniczenia i dopuszczenia wynikające z przepisów
odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią.
5. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne
grunty rolne objęte planem klasy R IVa o powierzchni
0,36 ha, nie objęte kompleksami rolnymi wyznaczonymi
w studium i nie wymagające zgody o której mowa
w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku
o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami).

Poz. 928

1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów
środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych.
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
4. Tereny objęte planem znajdują się w obszarze
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Doliny Białej
(GZWP 434). Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla
których obligatoryjnie wymagane jest sporządzenie
raportu oddziaływania na środowisko i ustalenia zawarte w § 8 i § 9 ust. 3
5. Na obszarze objętym planem nie występują inne formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem.
2. Na obszarze objętym planem nie występują
obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Obowiązuje podłączenie obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków
na zbiorczą oczyszczalnię.
3. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
4. Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do
istniejących sieci.

USTALENIA OGÓLNE

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

§ 9. 1. 1. Teren oznaczony symbolem U/zz obejmujący część działki Nr 272/4 w Bobowej o powierzchni
0,36 ha, stanowiący grunty klasy R IVa, przeznacza się
na tereny usług w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią dla realizacji obiektów usługowych, w tym
obiektów handlowych o kubaturze do 6000 m3 oraz
obiektów gastronomicznych. Dopuszcza się remonty,
rozbudowę, nadbudowę i przebudowę lub wyburzenie
istniejących budynków. Dopuszcza się realizację nowych
obiektów usługowych. Dla usług obowiązuje ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko do granic
wydzielonego terenu. Przy realizacji inwestycji obowiązują rozwiązania techniczno - konstrukcyjne dostosowane do występującego zagrożenia powodzią i ustalenia
podane w § 3 punkt 4. Utrzymuje się istniejące sieci

1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego
wg zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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i urządzenia infrastruktury technicznej i dopuszcza się
ich rozbudowę. Obowiązuje zabezpieczenie powierzchni
parkingowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/50 m2
powierzchni ściśle związanej z funkcją usługową. Na
odpływach wód opadowych z utwardzonych parkingów
i placów manewrowych obowiązuje zainstalowanie
separatorów błota i ropopochodnych.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania nowej zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 20 - 400. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy nie
większa niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru powyżej poziomu wody
o prawdopodobieństwie p=1%.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie nowych obiektów w odległości co najmniej 15 m od zewnętrznej krawędzi
jezdni istniejącej drogi wojewódzkiej (w nawiązaniu
do linii zabudowy istniejącej) i zachowanie linii zabudowy od strony skrzyżowania drogi gminnej z drogą
wojewódzką.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje pozostawienie co najmniej 20% powierzchni działki jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
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4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci gazowej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów U/zz z istniejącej drogi
gminnej (dz. 278, 279), oznaczonej w planie dotychczasowym symbolem 4.2. KGL.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 10. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 11. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, dla terenów
usług w wysokości 10%
§ 12. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1. rysunek planu w skali 1: 1000, zaopatrzony stosowną klauzulą jako załącznik Nr 1 do uchwały
2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 2
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 3

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
U/zz w zakresie infrastruktury technicznej:

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.

1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Poz. 928
Załącznik nr 1
do uchwały Nr v/23/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 14 lutego 2011 r.
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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Poz. 928,929
Załącznik nr 2
do uchwały Nr v/23/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 14 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki nr 272/4 w Bobowej
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym brak
uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki nr 272/4 w Bobowej, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego
i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 3
do uchwały Nr v/23/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 14 lutego 2011 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących
do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla działki nr 272/4, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
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UCHWAŁA NR V/24/11
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa dla części
działki Nr 183 w mieście Bobowa, części działki Nr 215/5 w Brzanie, działki Nr 163, części działki Nr183/7
w Jankowej, działki Nr 480/23 w Sędziszowej, działki Nr 143/1, działki Nr 269/2, działki Nr 316, działek Nr391/5
i 391/10, części działki Nr 678 w Siedliskach
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 roku
z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych
(Dz. U. z 2004 roku Nr 121 poz. 1266 z późniejszymi
zmianami) w związku z Uchwałą Nr XXX/204/09 Rady
Miejskiej w Bobowej z dnia 30 marca 2009 roku,
Rada Miejska w Bobowej uchwala co następuje:
USTALENIA FORMALNE
§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o
1. „Planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego gminy Bobowa wprowadzony Uchwałą Nr IV/25/03
Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003 roku.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2003 roku Nr 53 poz. 742
z późniejszymi zmianami.)
2. „Planach” – należy przez to rozumieć zmiany
planu dotychczasowego dla terenów obejmujących
część działki Nr 183 w mieście Bobowa, część działki
Nr 215/5 w Brzanie, działkę Nr 163, część działki Nr183/7
w Jankowej, działkę Nr 480/23 w Sędziszowej, działkę
Nr 143/1, działkę Nr 269/2, działkę Nr 316, działki Nr391/5
i 391/10, część działki Nr 678 w Siedliskach, uchwalone
niniejszą uchwałą.
3. „Rysunkach planu” - należy przez to rozumieć
rysunki planów wymienionych w punkcie 2 sporządzone
na mapach sytuacyjno – wysokościowych wykonanych
na bazie map zasadniczych, zarejestrowanych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartogra-
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ficznej, w skali 1:1000, stanowiące załączniki od Nr 1
do Nr 10 i będące integralną częścią niniejszej uchwały.
4. „Studium” – należy przez to rozumieć studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa uchwalone Uchwałą Nr XIV/101/99
Rady Gminy Bobowa z dnia 26 grudnia 1999 roku
5. „Poziomie terenu” – należy przez to rozumieć
średni poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie
rzutu budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu od strony przystokowej i odstokowej.
§ 2. 1. Stwierdza się nienaruszenie przez plany
o których mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.
2. Uchwala się plan o którym mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarze objętym planami obowiązujące
studium o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. W obszarze objętym planami nie zachodzi potrzeba określania zasad i warunków scaleń nieruchomości.
3. Tereny objęte planami nie są zagrożone powodzią, i nie znajdują się w strefach ochrony sanitarnej od
ujęć wody.
4. Dla terenów położonych w obszarach zagrożonych procesami erozyjno – osuwiskowymi (plan 4 i plan
10), obowiązuje rozpoznanie warunków geologiczno –
inżynierskich i określenie sposobu posadowienia obiektów i wymogów konstrukcyjnych zgodnie z przepisami
odrębnymi, dotyczącymi geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów.
5. Ustalenia planów nie naruszają i nie wykluczają
stosowania przepisów odrębnych.
§ 4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zmianami) przeznacza się
na cele nierolnicze i nieleśne grunty rolne objęte planami
klas R IVa, R IVb, Ps IV, R V, Ps V o powierzchniach podanych w ustaleniach szczegółowych oraz grunty rolne klasy
R IIIb o powierzchni 0,14 ha objęte planem 8, znajdujące
się w odrębnych kompleksach rolnych nie wyznaczonych
w studium i nie wymagające zgody o której mowa w art. 7
ust. 2 wymienionej ustawy.
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego
wg zasad podanych w § 7.
3. Obowiązują parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu określone
w ustaleniach szczegółowych.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów
środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.
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2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych
w przepisach odrębnych
3. Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
4. Dla terenów położonych w obszarach eksponowanych widokowo stoków, zwanych w planie dotychczasowym „strefami widokowymi”, obowiązują
ograniczenia dotyczące wysokości obiektów i kubatury
podane w ustaleniach szczegółowych.
5. Na obszarach objętych planami nie występują
inne formy ochrony przyrody.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1. Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do
architektury tradycyjnej.
2. W terenach objętych planem 7, znajdujących
się częściowo w wyznaczonej planem dotychczasowym
strefie stanowisk archeologicznych, prace ziemne
w obrębie wymienionej strefy należy prowadzić pod
nadzorem archeologicznym po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia Urzędu Konserwatora Zabytków.
3. Na obszarach objętych planami nie występują
inne obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy
z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).
§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji,
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i komunikacji:
1. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2. Docelowo, po ich zrealizowaniu, obowiązuje
podłączenie obiektów do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię
o sprawności powyżej 90%
3. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach zgodnych z przepisami odrębnymi.
4. Obowiązuje utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej i podłączenie nowych obiektów do
istniejących sieci.
5. Obowiązuje utrzymanie ustalonych w planie dotychczasowym szerokości w liniach rozgraniczających
drogi publiczne.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 9. PLAN 1 – miasto Bobowa część działki Nr 183
1. Teren oznaczony symbolem 1 MN obejmujący
część działki Nr 183 w mieście Bobowa o powierzchni
0,30 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa o powierzchni 0,23 ha i klasy R IVb o powierzchni 0,07 ha,
przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych
(z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla
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samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie
miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/
1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział na
działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdu.

skich) i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje
zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej
1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci
i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział
na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha
z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdów.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
1 MN:

2. Teren oznaczony symbolem 2 ZL obejmujący
część działki 215/5 o powierzchni 0,13 ha, stanowiącej
zgodnie z ewidencją gruntów grunty klasy Ls, przeznacza się na tereny lasów. Utrzymuje się istniejące użytkowanie. Obowiązuje zakaz realizacji budynków.

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie większa jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej
drogi wewnętrznej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
1 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji tej sieci dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z wywozem ścieków na
najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 1 MN drogą wewnętrzną
(dz. nr 207).
§ 10. PLAN 2 – wieś Brzana część działki Nr 215/5
1. Teren oznaczony symbolem 2 MN obejmujący
część działki Nr 215/5 w Brzanie o powierzchni 0,52 ha,
stanowiący grunty rolne klasy R IVa o powierzchni 0,40 ha
i klasy Ps V o powierzchni 0,12 ha, przeznacza się na tereny
zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentar-

3. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 2 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie większa jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej
drogi gminnej i nie mniejszej niż 6 m od zewnętrznej
krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej
4. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
2 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów
kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany
5. Dojazd do terenów 2 MN istniejącą drogą
gminną (dz. 114) lub drogą wewnętrzną (dz. 214).
§ 11. PLAN 3 – wieś Jankowa działka Nr 163
1. Teren oznaczony symbolem 3 MN/K obejmujący
działkę Nr 163 w Jankowej, o powierzchni 0,65 ha, stano-
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wiący grunty rolne klasy R IVa o powierzchni 0,24 ha
i klasy R IVb o powierzchni 0,41 ha, przeznacza się na tereny zabudowy mieszkaniowej w „strefie widokowej” dla
realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie.
Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej. Dopuszcza się podział na działki o powierzchni
nie mniejszej niż 0,20 ha z obowiązkiem zapewnienia do
nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie większa jednak niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) Kubatura części nadziemnej budynków, liczona od
poziomu parteru, nie może być większa niż 1000 m3.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
6) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 70% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
3 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej
lub z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie
z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji
dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z wywozem ścieków
na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 3 MN/K istniejącą drogą
wewnętrzną (działka 87).
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§ 12. PLAN 4 – wieś Jankowa część działki Nr 183/7

1. Teren oznaczony symbolem 4 MN/o obejmujący
część działki Nr 183/7 we wsi Jankowa o powierzchni
0,37 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa o powierzchni
0,36 ha i klasy Ps IV o powierzchni 0,01 ha, przeznacza się
na tereny zabudowy mieszkaniowej w obszarach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów
inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych.
Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co
najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza
się podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż
0,15 ha z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdu. Przed
rozpoczęciem procesu inwestycyjnego obowiązuje wykonanie określonej przepisami odrębnymi dokumentacji
geologiczno – inżynierskiej.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla
terenów 4 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie większa jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
5) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej.
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
4 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji tej kanalizacji
dopuszcza się budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe z wywozem ścieków
na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 4 MN z drogi powiatowej
służebnością przejazdu przez działkę Nr 183/1
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§ 13. PLAN 5 – wieś Sędziszowa działka Nr 480/23
1. Teren oznaczony symbolem 5 MN/K obejmujący działki Nr 480/23 w Sędziszowej o powierzchni
0,35 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVb, przeznacza
się na tereny zabudowy mieszkaniowej w strefie „widokowej” dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży
dla samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się
podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż
0,15 ha z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdów.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
5 MN/K:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie większa jednak niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) Kubatura budynków części nadziemnej, liczona od
poziomu parteru, nie może być większa niż 1000 m3.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
6) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 70% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
5 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów
kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci rozdzielczej na
warunkach określonych przez zarządcę sieci.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany
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4. Dojazd do terenów 5 MN/K istniejącą drogą
wewnętrzną (dz. 467/6, 478/5).
§ 14. PLAN 6 – wieś Siedliska działka Nr 143/1
1. Teren oznaczony symbolem 6 MN obejmujący
działkę Nr 143/1 w Siedliskach o powierzchni 0,80 ha,
stanowiący grunty rolne klasy R IVa o powierzchni
0,78 ha i klasy R V o powierzchni 0,02 ha, przeznacza się
na tereny zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się
realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem
obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie.
Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej. Dopuszcza się podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha z obowiązkiem zapewnienia do nich dojazdu.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 6 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru,
w tym droga w dachu, nie większa niż 10 m licząc od
poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej i co najmniej 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej.
5) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
6 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia wody.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów
kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy
5) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią.
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowa-
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nych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany
4. Dojazd do terenów 6 MN istniejącą drogą
gminną (dz.146/3, 143/2) lub drogą wewnętrzną.
§ 15. PLAN 7 – wieś Siedliska działka Nr 269/2
1. Teren oznaczony symbolem 7 MN obejmujący
działkę Nr 269/2 w Siedliskach o powierzchni 0,10 ha,
stanowiący grunty rolne klasy R IVa, przeznacza się na
tereny zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynku
mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza się realizację
budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów
inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych.
Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury
technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie.
Przy realizacji obiektów w obrębie wyznaczonego planem dotychczasowym stanowiska archeologicznego
obowiązują ustalenia zawarte w § 7 punkt 2.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu 7 MN:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 10 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 60% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
5) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
7 MN w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów
kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią.
5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany
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4. Dojazd do terenów 7 MN z drogi gminnej służebnością przejazdu przez działki 267/1, 269/1, 270/3.
§ 16. PLAN 8 –wieś Siedliska działka Nr 316
1. Teren oznaczony symbolem 8 MN/K obejmujący działkę Nr 316 w Siedliskach o powierzchni 0,25 ha,
stanowiący grunty rolne klasy R IIIb o powierzchni
0,14 ha i klasy R IVa o powierzchni 0,11 ha, przeznacza
się na tereny zabudowy mieszkaniowej w strefie „widokowej” dla realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich)
i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza się
realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości
co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Obowiązuje
utrzymanie istniejącej drogi wewnętrznej.
2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
8 MN/K:
1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie większa jednak niż 9 m licząc od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) Kubatura budynków części nadziemnej, liczona od
poziomu parteru, nie może być większa niż 1000 m3.
4) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
5) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości nie
mniejszej niż 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej i co najmniej 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej.
6) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 70% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
7) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej
3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
8 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów
kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
4) Doprowadzenie gazu z istniejącej sieci na warunkach
określonych przez zarządzającego siecią.
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5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy
6) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany

4. Dojazd do terenów 8 MN/K z istniejącej drogi
gminnej (działka 332).

4. Dojazd do terenów 9 MN/K służebnością przejazdu przez działkę 391/3.

§ 17. PLAN 9 – wieś Siedliska działki Nr 391/5
i 391/10

§ 18. PLAN 10 – wieś Siedliska część działki Nr 678

1. Teren oznaczony symbolem 9 MN/K obejmujący działki Nr 391/5 i 391/10 w Siedliskach o powierzchni
0,65 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa, przeznacza
się na tereny zabudowy mieszkaniowej w strefie „widokowej” dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem obiektów inwentarskich) i garaży
dla samochodów osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział
na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,15 ha pod
warunkiem zapewnienia do nich dojazdów.

1. Teren oznaczony symbolem 10 MN/o obejmujący część działki Nr 678 w Siedliskach o powierzchni
0,25 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVa, przeznacza
się na tereny zabudowy mieszkaniowej w obszarach
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych dla realizacji
budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza się
realizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem
obiektów inwentarskich) i garaży dla samochodów osobowych. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc
postojowych w ilości co najmniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego
obowiązuje wykonanie określonej przepisami odrębnymi dokumentacji geologiczno – inżynierskiej.

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
9 MN/K:

2. Ustala się następujące parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
10 MN/o:

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 9 m licząc
od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom
parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu działki obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni działki
i pozostawienie co najmniej 70% powierzchni działki
jako biologicznie czynnej.
5) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie nachylenia
głównych połaci dachowych 30 - 450. Obowiązuje
ciemna kolorystyka dachów z wykluczeniem kolorów
żółtych i niebieskich.
2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy dwie
kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu parteru,
w tym druga w dachu, nie więcej jednak niż 9 m licząc
od poziomu terenu do najwyższej kalenicy. Poziom
parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.
3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.
4) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje powierzchnia zabudowy nie większa niż 25% powierzchni wydzielonego terenu i pozostawienie co najmniej 60%
powierzchni terenu jako biologicznie czynnej.
5) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbrojenia
w sieci infrastruktury technicznej

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
9 MN/K w zakresie infrastruktury technicznej:

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów
10 MN/o w zakresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębnymi.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów
kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.

1) Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu lokalnego.
2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia
18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” – Dz. U. z 2005 r
Nr 239 poz. 2019 z późn. zmianami) do zbiorczej sieci
kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji systemów
kanalizacyjnych dopuszcza się realizację szczelnych
zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
z wywozem ścieków na najbliższą oczyszczalnię.
3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o paliwa
ekologiczne. Zalecane stosowanie oleju opałowego,
gazu lub energii elektrycznej.
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4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej sieci
na warunkach określonych przez zarządzającego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy
5) Usuwanie odpadów poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi i wywożenie
w sposób zorganizowany.
4. Dojazd do terenów 10 MN/o z istniejącej drogi
powiatowej przez pozostałą część działki 678.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 19. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planami, utrzymuje się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 20. Ustala się wysokość opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów, dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, MN/o, MN/K
w wysokości 10%, dla terenów ZL w wysokości 1%.
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§ 21. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1. rysunki planów w skali 1: 1000, zaopatrzone
stosowną klauzulą jako załączniki od Nr 1 do Nr 10 do
uchwały
2. rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planów, stanowiące załącznik Nr 11
3. rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące załącznik Nr 12
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na
stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz

Dziennik Urzędowy
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Dziennik Urzędowy
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Dziennik Urzędowy
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Dziennik Urzędowy
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Dziennik Urzędowy
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
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Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 120

– 5472 –

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Poz. 929

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 120

– 5473 –

Poz. 929,930
Załącznik nr 11
do uchwały Nr V/24/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 14 lutego 2011 r.

Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części
działki Nr 183 w mieście Bobowa, części działki Nr 215/5 w Brzanie, działki Nr 163, części działki Nr183/7 w Jankowej,
działki Nr 480/23 w Sędziszowej, działki Nr 143/1, działki Nr 269/2, działki Nr 316, działek Nr391/5 i 391/10, części
działki Nr 678 w Siedliskach
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym brak
uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bobowa – dla części działki Nr 183 w mieście Bobowa, części działki Nr 215/5 w Brzanie, działki Nr 163, części
działki Nr183/7 w Jankowej, działki Nr 480/23 w Sędziszowej, działki Nr 143/1, działki Nr 269/2, działki Nr 316, działek
Nr391/5 i 391/10, części działki Nr 678 w Siedliskach, w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego
i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
Załącznik nr 12
do uchwały Nr V/24/11
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 14 lutego 2011 r.
Rozstrzygnięcie
dotyczące realizacji zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy
oraz zasad ich finansowania w projekcie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części działki Nr 183 w mieście Bobowa, części działki Nr 215/5 w Brzanie, działki Nr 163, części działki
Nr183/7 w Jankowej, działki Nr 480/23 w Sędziszowej, działki Nr 143/1, działki Nr 269/2, działki Nr 316, działek
Nr391/5 i 391/10, części działki Nr 678 w Siedliskach
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdzającym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy w projekcie zmian
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – dla części działki Nr 183 w mieście Bobowa, części działki Nr 215/5 w Brzanie, działki Nr 163, części działki Nr183/7 w Jankowej, działki Nr 480/23
w Sędziszowej, działki Nr 143/1, działki Nr 269/2, działki Nr 316, działek Nr391/5 i 391/10, części działki Nr 678
w Siedliskach, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717)
Przewodniczący Rady
Stanisław Siedlarz
929
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UCHWAŁA NR 2/IV/2011
RADY GMINY ŁĄCKO
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – Część „A”.
Na podstawie art.3 ust.1 i art.20 ust.1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn.
zmianami), art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142
poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Gminy Łącko stwierdza zgodność ustaleń zmiany planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko i uchwala co następuje.

Rozdział 1
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko –
Część”A”, zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2007 Rady
Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Wojew.
Małopolskiego Nr 302 z dnia 24.04.2007r. z późn. zm.) –
zwaną w tekście niniejszej uchwały”planem” w zakresie
przeznaczenia terenu przy torze kajakowym w Zabrzeży

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 120
na tereny
i rekreacji.

małej

elektrowni

wodnej

– 5474 –
oraz

sportu

2. Plan obejmuje teren określony na załączniku
graficznym do Uchwały Rady Gminy Łącko Nr 14/2010
z dnia 19 marca 2010 roku.
§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) Rysunek planu sporządzony na podkładach mapy
zasadniczej w skali 1:1000 jako załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łącko – podjęte w trybie
art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) – o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie
realizacji zapisywanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – jako załącznik Nr 2.
3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu,
linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu,
warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej.
4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają
stosowania innych przepisów odrębnych.
5. Integralną częścią ustaleń planu są następujące
elementy rysunku planu:
1) granice terenów objętych planem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
oraz o różnych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz z symbolami identyfikującymi, zgodnie
z częścią tekstową planu, wymienioną w ust. 1.
6. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia
i elementy objaśnione w legendzie – nie stanowiące
ustaleń, o których mowa w ust. 5.
§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Studium - należy przez to rozumieć wprowadzone Uchwałą Nr 64/99 Rady Gminy Łącko z dnia
10 grudnia 1999 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko
(z późn. zm.),
2. uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą
uchwałę Rady Gminy Łącko, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia
określone na załączniku graficznym Nr 1 do tej uchwały,
3. liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ciągłe na rysunku planu, wyznaczające
tereny o różnym przeznaczeniu oraz o zróżnicowanych
warunkach zabudowy i zagospodarowania,
4. terenie – rozumie się przez to obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz
oznaczony symbolem literowym,
5. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi według stanu prawnego obowiązującego na
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dzień uchwalenia planu. W czasie procesu realizacji
planu określone powołania w niniejszej uchwale należą
do zmieniających się przepisów,
6. przeznaczeniu podstawowym – rozumie się
przez to rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone
planem jako przeważające na wyznaczonym terenie, na
rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne
konflikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodności
z obowiązującymi przepisami,
7. przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podstawowe,
który dopuszczony został na wyznaczonym terenie jako
uzupełnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach określonych w planie.
§ 4. 1. W obszarze objętym planem nie wyznacza
się terenów przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe
przed uchwaleniem planu.
2. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa
w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzyskania
przez innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.
Rozdział 2
USTALENIA OGÓLNE
§ 5. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu
ustala się co następuje:
1. Obowiązuje zachowanie wysokich standardów
środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości
wód, powietrza atmosferycznego, gleb.
2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w przepisach odrębnych.
3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje,
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenu oznaczonego symbolem EW/UR - jak dla terenów
przeznaczonych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
4. Cały obszar objęty planem położony jest
w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - utworzonym Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. Nr 806, poz. 4862)
ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia Nr 9/07
Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz.
Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla
którego obowiązują ustalenia oraz zakazy zawarte
w Rozporządzeniach wymienionych wyżej.
5. Obszar objęty planem położony jest w otulinie
Popradzkiego Parku Krajobrazowego (który funkcjonuje
zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 2005r. w sprawie ochrony
Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Wojew.
Małopolskiego Nr 309, poz. 2238). Obowiązuje zachowanie wymogów ochrony przyrody, środowiska i kształtowania ładu przestrzennego. Obowiązuje skuteczna
ochrona gleby, wód podziemnych i powierzchniowych
zaliczanych do I klasy czystości, z przyrodniczą rekultywacją powykonawczą realizowanych inwestycji, a także
nie zakłócanie funkcjonowania lokalnych ciągów ekologicznych.

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 120
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6. Część terenu objętego planem położona jest
w wyznaczonym obszarze Natura 2000 pn.”Środkowy
Dunajec z dopływami” PLH 120088, na którym obowiązuje specjalna ochrony siedlisk zgodnie z przepisami
odrębnymi, a realizacja przedsięwzięć na tym terenie
nie może oddziaływać negatywnie na obszar”Natura
2000”. W związku z tym dla terenów objętych planem
obowiązuje uzyskanie opinii w sprawie oddziaływania
inwestycji na obszar Natura 2000 zgodnie z przepisami
odrębnymi.
7. Obowiązuje ochrona gatunków roślin i zwierząt
chronionych wynikająca z ustawy o ochronie przyrody
i przepisów do niej wykonawczych oraz zapewnienie
migracji ryb i innych organizmów wodnych.
8. Obszar objęty planem znajduje się w zasięgu
strefy najwyższej ochrony wód podziemnych od następujących zbiorników zlokalizowanych na terenie gminy:
zbiornik nr 437 Dolina rz. Dunajec, zbiornik nr 439 Magura Gorce.
1) Dla tej strefy w celu zapewnienia ochrony zasobów
wód podziemnych należy stosować i przestrzegać
przepisy odrębne.
9. Ze względu na położenie terenu w obszarze
o szczególnej wartości przyrodniczej, (główny ciąg ekologiczny Dunajca), prowadzenie robót polegających na
regulacji wód może nastąpić na warunkach określonych
w przepisach odrębnych.
10. Obowiązuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu.
11. Obowiązuje prowadzenie zorganizowanej
zbiórki odpadów, segregacji i utylizacji na składowisku
odpadów.
12. Ustala się ogrzewanie pomieszczenia technicznego MEW w oparciu o energię elektryczną.
§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do
tego nie wyznaczonych.
2. Zakaz pobierania kruszywa z rzeki Dunajec i z
toru kajakowego.
3. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych w wielkościach zgodnych
z przepisami odrębnymi oraz zgodnie z warunkami
określonymi przez zarządzającego sieciami.
4. Zaopatrzenie w wodę docelowo z istniejącej
sieci wodociągowej, znajdującej się poza granicą terenu
objętego planem. Dopuszcza się realizację indywidualnego ujęcia wody na potrzeby obiektu obsługi elektrowni wodnej.
5. Ustala się, że na terenie objętym planem nie
będą wytwarzane ścieki (w zrozumieniu przepisów art.3
pkt 38 lit.”a” ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony środowiska" – Dz. U. Nr Nr 62 poz.627
z późn. zm.).
6. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany
wywożonych zgodnie z prowadzona polityką gminy Łącko.
Wszelkie substancje i zanieczyszczenia, które mogą po-
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wstać w trakcie eksploatacji elektrowni muszą być zabezpieczone przez dostaniem się do rzeki oraz odpowiednio
składowane. Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi.
7. Doprowadzenie i odbiór energii elektrycznej na
warunkach określonych przez zarządzającego sieciami
w oparciu o przepisy odrębne.
8. Obsługa telekomunikacyjna w oparciu o istniejący system z uwzględnieniem rozbudowy.
9. Na terenie objętym zmianą planu - w zakresie
łączności telekomunikacyjnej - utrzymuje się istniejące
urządzenia, sieci i obiekty telekomunikacyjne z możliwością remontów i przebudowy oraz dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji.
10. Obowiązuje zachowanie wymogów ochrony
przeciwpożarowej, dotyczących przeciwpożarowego
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych zgodnie
z przepisami odrębnymi.
Rozdział 3
PRZEZNACZENIE TERENU
§ 7. 1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji oraz
małej elektrowni wodnej (MEW), oznaczone na rysunku
planu symbolem EW/UR/zz.
2. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się:
1) tereny sportu i rekreacji związane z istniejącym torem
kajakarstwa górskiego „Wietrznice” we wsi Zabrzeż
wraz z infrastrukturą sportową związaną z torem
i wraz z zielenią towarzyszącą,
2) mała elektrownia wodna przy wykorzystaniu istniejącego spiętrzenia wody dla toru kajakarstwa górskiego
„Wietrznice”, w tym:
a) obiekty energetyki wodnej wraz z niezbędnymi
obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (w tym
hydrozespół: rurociąg podziemny, komora turbozespołu, kanał dopływowy i odpływowy itp.),
b) wykonanie ujęcia na istniejącym obiekcie piętrzącym wraz z niezbędnymi, pracami zabezpieczającymi,
c) umocnienie brzegów rzeki Dunajec oraz wykonanie
niezbędnych prac uzupełniających i konserwacyjnych
na istniejących obiektach i budowlach wodnych, wykonanych na potrzeby istniejącego toru kajakowego,
w tym wykonanie "w szyporcie” przelewu dla przeprowadzenia przepływu nienaruszalnego,
d) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala
się możliwość:
1) realizacji urządzeń i sieci infrastruktury technicznej
związanych z obsługą toru oraz z małą elektrownią
wodną,
2) obiektów małej architektury i zieleni towarzyszącej,
3) realizacji i konserwacji umocnień brzegów rz. Dunajec
na warunkach określonych przez administratora rzeki.
4. Jako zasady zagospodarowania
i warunki zabudowy ustala się:

terenu

1) Zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów
związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie stanowiła więcej niż 25% powierzchni terenu EW/UR/zz.
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2) Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej nie
mniej niż 40%.
3) Istniejące obiekty i urządzenia związane z torem kajakarstwa górskiego (również obiekty i budowle wodne)
pozostawia się do utrzymania, z możliwością remontu, przebudowy i rozbudowy, w tym wykonanie zadaszenia obiektów widowni toru kajakowego przy spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych, dopuszcza się wyburzenie istniejących obiektów
i realizację nowych w oparciu o przepisy odrębne.
4) Architektura obiektu ”komory turbozespołu” winna
wynikać z technologii, rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych oraz przepisów odrębnych.
5) Ustala się trasę rurociągu podziemnego wzdłuż wyspy
pomiędzy torem kajakowym a naturalnym korytem
rzeki Dunajec. Ujęcie wody dla MEW na istniejącym
obiekcie piętrzącym przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach odrębnych.
6) Dopuszcza się etapową realizację inwestycji.
7) Na etapie projektowym MEW obowiązuje przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi oraz
uzyskanie stosownych pozwoleń oraz wytycznych
wynikających z przepisów prawa wodnego.
8) Ze względu na położenie terenu ”EW/UR/zz” w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią wodami
Q3,33% rz. Dunajec - zgodnie z opracowanym przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Krakowie ”Studium określającym granice obszarów
bezpośredniego zagrożenia powodzią dla terenów
nieobwałowanych w zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu” - obowiązują na tym terenie nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dotyczących ochrony przed powodzią
przy czym w sprawie możliwości zwolnienia z zakazów
mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo wodne.

Poz. 930

9) Dostępność terenu istniejącym dojściem przy torze
kajakarstwa górskiego.
10)Z uwagi na charakter inwestycji, obecne zainwestowanie i zagospodarowanie terenu nie ustala się minimalnej powierzchni i szerokości wydzielanej działki;
parametry działki (powierzchni i szerokość) należy dostosować do rodzaju i wielkości zamierzenia inwestycyjnego z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych,
11)Ilość miejsc postojowych dla tego terenu została
zbilansowana w miejscowym planie, o którym mowa
w § 1 ust.1 w ramach całego terenu”UR” i wyznaczona na terenie”07.UR.1” znajdującym się poza granicą
opracowania.
Rozdział 4
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną w stosunku procentowym wzrostu wartości nieruchomości
w wyniku uchwalenia planu, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z późn.zm.) – 10 %.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łącko.
§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi
w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała podlega również publikacji na stronie
internetowej Gminy Łącko.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
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Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000.
Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
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Poz. ,927,928,929,930,931
Załącznik nr 2
do uchwały Nr 2/IV/2011
Rady Gminy Łącko
z dnia 28 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łącko w sprawie uwag do projektu zmiany planu oraz w sprawie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy
oraz zasadach ich finansowania.
1. Rada Gminy Łącko po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Łącko z dnia 20 stycznia 2010r.,
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko
– Część „A” w zakresie przeznaczenia terenu przy torze kajakowym w Zabrzeży na tereny małej elektrowni wodnej
oraz sportu i rekreacji – w okresie wyłożenia tej zmiany planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o którym mowa w punkcie
1 nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy, Rada Gminy Łącko stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.).
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Warzecha
930
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UCHWAŁA NR IV/41/2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia zasad zbywania, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów
trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Muszynie
§ 4. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych następuje
w trybie przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r.,
Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2
pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna uchwala,
co następuje:

§ 5. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie
lub użyczenie aktywów trwałych w trybie postępowania
bezprzetargowego wymaga uzyskania każdorazowo zgody
Rady Miasta i Gminy wyrażonej w uchwale.

§ 1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnego
publicznego zakładu opieki zdrowotnej odbywa się
na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 6. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem lub użytkowanie aktywów trwałych Zakładu może nastąpić tylko
według cen rynkowych obowiązujących w czasie dokonania obrotu.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa:
1) o aktywach trwałych – należy rozumieć aktywa trwałe,
o których mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2002 r.
Dz. U. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),
2) o zakładzie – należy przez to rozumieć samodzielny
publiczny zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa
w art. 35b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku
o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity
z 2007 roku Dz. U Nr 14, poz. 89 z późn. zm.).
§ 3. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych wymaga każdorazowo opinii Rady Społecznej i Kierownika Zakładu
oraz zgody Burmistrza.

§ 7. 1. Postępowanie w sprawie zbycia, oddanie
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Zakładu prowadzone jest na wniosek
kierownika Zakładu, bądź innego zainteresowanego.
2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 składa się do
Burmistrza.
§ 8. 1. Wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 2 powinien zawierać:
1) nazwę i przeznaczenie oraz dokładne określenie proponowanego do zbycia, oddania w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie aktywa trwałego oraz
uzasadnienie takiego działania,
2) informację, czy zbycie, oddanie w dzierżawę, najem,
użytkowanie oraz użyczenie aktywa trwałego ograniczy dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych
oraz obniży ich jakość.
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2. Do wniosku dołącza się:
1) uchwałę rady społecznej pozytywnie opiniującą zbycie, oddanie w dzierżawę, najmem, użytkowanie
lub użyczenie aktywów trwałych wymienionych
w ust. 1 pkt 1,
2) projekt umowy.

Poz. ,928,929,930,931,932

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu
dni od dnia jej ogłoszenia.

§ 9. 1. Umowę dzierżawy, najmu, użytkowania lub
użyczenia sporządza się pod rygorem nieważności
w formie pisemnej.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Jerzy Majka

2. W umowie użytkowania lub użyczenia należy
zastrzec, że użyczający i użytkownik, nie mogą przedmiotu umowy wydzierżawiać, wynajmować lub użyczać
na rzecz osób trzecich.
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UCHWAŁA NR IV/44/2011
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.) i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050 ze zm.), Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna uchwala, co następuje.
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania
odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
w następujących wysokościach:
1. Odpady komunalne
w sposób selektywny:

zbierane

i odbierane

1) Z gospodarstw domowych (domy jednorodzinne)
opłata ryczałtowa:
a) gospodarstwo jednoosobowe - 7,70 zł brutto miesięcznie,
b) gospodarstwo dwuosobowe - 11,60 zł brutto miesięcznie,
c) gospodarstwo trzyosobowe - 15,50 zł brutto miesięcznie,
d) gospodarstwo czteroosobowe - 16,80 zł brutto miesięcznie,
e) gospodarstwo pięcioosobowe - 19,30 zł brutto miesięcznie,
f) gospodarstwo sześcioosobowe - 20,70 zł brutto
miesięcznie,
g) gospodarstwa > 6 osób - 21,90 zł brutto miesięcznie
2) Z lokali handlowych:
a) sklepy spożywcze, bary, restauracje, kawiarnie –
17,70 zł brutto od 1 m2 pow. użytkowej rocznie,
b) dla pozostałych lokali handlowych; fryzjer, biura turystyczne i obrachunkowe, usługi szewskie, wynajem pokoi w budynkach mieszkalnych - 8,90 zł brutto od 1m2 powierzchni rocznie.

3) Dla pozostałych podmiotów /bloki mieszkalne, domy
wczasowe i sanatoria, urzędy i pozostałe zakłady 133,70 zł brutto za 1m3.
2. Odpady stałe niesegregowane:
1) Z gospodarstw domowych (domy jednorodzinne)
opłata ryczałtowa:
a) gospodarstwo jednoosobowe - 15,40 zł brutto miesięcznie,
b) gospodarstwo dwuosobowe - 23,20 zł brutto miesięcznie,
c) gospodarstwo trzyosobowe - 31,00 zł brutto miesięcznie,
d) gospodarstwo czteroosobowe - 33,60 zł brutto miesięcznie,
e) gospodarstwo pięcioosobowe - 38,60 zł brutto miesięcznie,
f) gospodarstwo sześcioosobowe - 41,40 zł brutto
miesięcznie,
g) gospodarstwa > 6 osób - 43,80 zł brutto miesięcznie.
2) Z lokali handlowych:
a) sklepy spożywcze, bary, restauracje, kawiarnie –
35,40 zł brutto od 1 m2 pow. użytkowej rocznie,
b) dla pozostałych lokali handlowych; fryzjer, biura turystyczne i obrachunkowe, usługi szewskie, wynajem pokoi w budynkach mieszkalnych 17,80 zł brutto od 1 m2 powierzchni rocznie,
3) Dla pozostałych podmiotów /bloki mieszkalne, domy
wczasowe i sanatoria, urzędy i pozostałe zakłady 267,40 zł brutto za 1m3.
3. Odpady pozostałe:
1) Odpady wielkogabarytowe - 138,10 zł brutto za 1 m3,
2) Odpady z remontów - 138,10 zł brutto za 1 m3,
3) Odpady podlegające biodegradacji /trawa/ -10,40 zł
brutto za 1 worek 120 l,
4) Wywóz nieczystości płynnych - 32,62 brutto za 1 m3 +
1,08 zł/km.
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§ 2. Za powierzchnię użytkową uważana jest powierzchnia całkowita punktu sprzedaży lub punktu usługowego pomniejszona o powierzchnię pomieszczeń
magazynowych i socjalnych.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/590/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 28 stycznia
2010 r.

Poz. 932

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Majka

932

• 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: (061) 835 35 36
do ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego
numeru, zgłoszenie po tym terminie nie będzie uwzględnione.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydawca: Wojewoda Małopolski
Redakcja: Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
tel. (012) 392-12-20 e-mail: mcac@malopolska.uw.gov.pl
Redakcja udziela wszelkich informacji dotyczących aktów prawnych ogłaszanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Skład Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Druk i rozpowszechnianie: ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8, tel. (061) 835 35 36
Tłoczono z polecenia Wojewody Małopolskiego w ESUS Agencja Reklamowo-Wydawnicza Tomasz Przybylak, 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/8,
tel. (061) 835 35 36
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