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UCHWAŁA NR XXXIII/278/17
RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ
z dnia 29 maja 2017 roku
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa –
działka Nr 1158, część działek Nr 1157, 1156, 1155, 1154 w Bobowej, działki Nr 787/2, 772, 779/3, 778/9,
778/11 i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/7, 773/8, 778/8, 778/10, 778/12, 779/2, 779/4, 779/5, 780,
781, 783, 787/1 w Bobowej
Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 446 z późn. zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1,
art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz.U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zmianami), w związku z Uchwałą Nr XIX/185/16 Rady Miejskiej
w Bobowej z dnia 16 maja 2016 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 r. (Dz.
Urz. Woj. Małopolskiego Nr 53 poz. 742 z 2003 r. z późn. zmianami).
2) „Planach” – należy przez to rozumieć zmiany planu dotychczasowego dla terenów obejmujących działkę
Nr 1158 i część działek Nr 1157, 1156, 1155, 1154 w Bobowej objęte planem 1 oraz działki Nr 787/2, 772,
779/3, 778/9, 778/11 i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/7, 773/8, 778/8, 778/10, 778/12, 779/2,
779/4, 779/5, 780, 781, 783, 787/1 w Bobowej objęte planem 2, 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 – Kartograficznej, w skali 1:500, stanowiące
załączniki Nr 1 i Nr 2, 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 z późniejszymi zmianami.
§ 2. 1. Stwierdza się nienaruszenie przez plany, o których mowa w § 1 punkt 2, ustaleń studium, o którym
mowa w § 1 punkt 4.



Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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2. Po rozstrzygnięciach o sposobie rozpatrzenia uwag i sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zawartych w załącznikach
Nr 3 i Nr 4 do uchwały, uchwala się plany, o których mowa w § 1 punkt 2.
§ 3. 1. W obszarach objętych planami obowiązujące studium, o którym mowa w § 1 punkt 4, nie wyznacza
obszarów przestrzeni publicznych, wymagających określenia warunków ich kształtowania.
2. Dla terenów objętych planami nie zachodzi potrzeba określenia zasad i warunków podziału
nieruchomości.
3. Na obszarach objętych planami nie występują tereny i obiekty podlegające ochronie na podstawie
przepisów odrębnych, tereny objęte planami nie są zagrożone powodzią, nie są zagrożone osuwaniem się mas
ziemnych, nie znajdują się w obszarach i terenach górniczych, nie znajdują się w obszarach
z udokumentowanymi złożami kopalin.
4. Tereny objęte planami położone są w projektowanym obszarze ochronnym Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 434 „Dolina rzeki Biała Tarnowska”. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do
wód i gleby oraz wykonywania robót w sposób niezagrażający jakości i ilości wód podziemnych.
USTALENIA OGÓLNE
§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1. Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 5.
2. Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad podanych w § 6.
3. Tereny objęte planami nie wymagają określenia parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu.
4. Tereny objęte planami nie znajdują się w obszarach krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym.
§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
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 drogi gminnej 1 KDg i niewielka część zachodnia terenów drogi gminnej 2 KDg położone są
w obszarze Natura 2000 Ostoja Nietoperzy okolic Bukowca PLH120020 „Bobowa”. Dla terenów tych
obowiązuje zabezpieczenie środowiska przed szkodliwym wpływem na siedliska przyrodnicze chronionych
gatunków roślin i zwierząt i przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego wdrożenie procedury w sprawie
oceny oddziaływania na obszar Natura 2000, określonej w przepisach odrębnych.
5) Na obszarach objętych planami nie występują inne formy ochrony przyrody.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów
kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej:
1) Tereny objęte planem 1 znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie wpisanej do rejestru zabytków synagogi
(KS”A” 531). Tereny objęte planem 1 i część terenów objętych planem 2 położone są. w wyznaczonej
planem dotychczasowym strefie ochrony historycznego zespołu miejskiego w Bobowej i jego
bezpośredniego otoczenia (Kza). 2)Dla terenów tych obowiązuje zachowanie linii zabudowy wyznaczonej
historyczną zabudową pierzei i nienaruszenie dziedzińca przy synagodze.
3) Tereny objęte planami położone są w obrębie stanowiska archeologicznego AZP. Obowiązuje ochrona
archeologiczna tych terenów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
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4) Na obszarze objętym planami nie występują inne obiekty podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 7. Ustala następujące zasady obsługi oraz modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej:
1) Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby. Obowiązuje zakaz gromadzenia
wszelkich odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych.
2) Z utwardzonych powierzchni drogowych obowiązuje odprowadzenie wód opadowych do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej.
3) Dopuszcza się remonty, rozbudowę i przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz
realizację nowych sieci. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych i wykonywanie zabezpieczeń
istniejących sieci zgodnie z przepisami odrębnymi.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
§ 8. 1. Teren oznaczony symbolem 1 KDg, obejmujący działkę Nr 1158 i część działek Nr 1157, 1156,
1155, 1154 w Bobowej, o powierzchni około 0,03 ha, stanowiący grunty klasy dr, B i Bi, przeznacza się na
tereny drogi gminnej, pomiędzy ulicą Grunwaldzką a ulicą Okrężną. Dopuszcza się remonty i przebudowę
istniejącej ulicy Żydowskiej. Utrzymuje się istniejącą szerokość jezdni. Utrzymuje się istniejącą linię
zabudowy na granicy terenów przeznaczonych pod drogę. Obowiązuje włączenie ulicy Żydowskiej do ulicy
Okrężnej.
2. Teren oznaczony symbolem 2 KDg, obejmujący działki Nr 787/2, 772, 779/3, 778/9, 778/11 i część
działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/7, 773/8, 778/8, 778/10, 778/12, 779/2, 779/4, 779/5, 780, 781, 783, 787/1
w Bobowej, o powierzchni około 0,20 ha, stanowiący grunty klasy dr, B i w niewielkim zakresie R IVa,
przeznacza się na tereny drogi gminnej zapewniającej obsługę komunikacyjną przyległych terenów.
Obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 8 m. Dopuszcza się odcinkowe zmniejszenie tej szerokości
wynikające z usytuowania istniejącej zabudowy. Obowiązuje szerokość jezdni 5 m. W oparciu o opracowania
techniczne dopuszcza się, z uwagi na istniejącą zabudowę i ukształtowanie terenu, zmniejszenie tej szerokości
do 3 m. W liniach rozgraniczających drogę dopuszcza się realizację chodnika. Obowiązuje włączenie drogi
gminnej 2 KDg do istniejącej ulicy Okrężnej.
USTALENIA KOŃCOWE
§ 9. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planami, dopuszcza się dotychczasowe
zagospodarowanie i użytkowanie.
§ 10. 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 1 KDg i 2 KDg w wysokości 1%.
§ 11. Integralną częścią niniejszej uchwały są:
1) Rysunki planu 1 i planu 2 w skali 1: 500, zaopatrzone stosowną klauzulą jako załącznik Nr 1 i załącznik
Nr 2 do uchwały.
2) Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik Nr 3 do
uchwały.
3) Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowiące
załącznik Nr 4 do uchwały
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej.
Przewodniczący Rady: Stanisław Tabiś
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/278/17
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 29 maja 2017 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działka Nr 1158, część działek Nr 1157, 1156, 1155,
1154 w Bobowej, działki Nr 787/2, 772, 779/3, 778/9, 778/11 i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/7,
773/8, 778/8, 778/10, 778/12, 779/2, 779/4, 779/5, 780, 781, 783, 787/1 w Bobowej
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 – działka Nr 1158, część działek Nr 1157, 1156, 1155, 1154 w Bobowej,
działki Nr 787/2, 772, 779/3, 778/9, 778/11 i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/7, 773/8, 778/8,
778/10, 778/12, 779/2, 779/4, 779/5, 780, 781, 783, 787/1 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
(jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zmianami).
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/278/17
Rady Miejskiej w Bobowej
z dnia 29 maja 2017 r.
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do
zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Bobowa – działka Nr 1158, część działek Nr 1157, 1156, 1155, 1154 w Bobowej, działki Nr 787/2,
772, 779/3, 778/9, 778/11 i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/7, 773/8, 778/8, 778/10, 778/12, 779/2,
779/4, 779/5, 780, 781, 783, 787/1 w Bobowej
Rada Miejska w Bobowej, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Bobowej, stwierdza:
1. Ustalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa – działka
Nr 1158, część działek Nr 1157, 1156, 1155, 1154 w Bobowej, działki Nr 787/2, 772, 779/3, 778/9, 778/11
i część działek Nr 771, 773/1, 773/5, 773/7, 773/8, 778/8, 778/10, 778/12, 779/2, 779/4, 779/5, 780, 781, 783,
787/1 w Bobowej obejmują realizację dróg gminnych dojazdowych będących inwestycjami z zakresu
infrastruktury technicznej, należącymi do zadań własnych gminy:
2. Zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa droga gminne
ujęte są w „Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy”.
3. Inwestycje realizowane będą z budżetu gminy i przewidywanych dotacji z Unii Europejskiej
Przewodniczący Rady
Stanisław Tabiś

