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UCHWAŁA∗ NR XXV/259/17
RADY GMINY WIŚNIOWA
z dnia 26 września 2017 roku
w sprawie uchwalenia zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 54/12, 246/2, 245/2 i 244/4
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa,
obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 - tekst jedn. z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 - tekst jedn. z późn. zm.), w związku z Uchwałą
Nr XVIII/188/16 z dnia 30 listopada 2016 r. Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 września 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany w granicach działek ewidencyjnych nr 54/12, 246/2, 245/2 i 244/4
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, obejmującego obszar miejscowości
Poznachowice Dolne, oraz stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa” uchwalonego przez Radę Gminy Wiśniowa uchwałą
Nr XV/160/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku, Rada Gminy Wiśniowa, uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości
Poznachowice Dolne w gminie Wiśniowa, uchwalonego przez Radę Gminy Wiśniowa Uchwałą
Nr XXXII/205/06 z dnia 28 lutego 2006 roku, obejmującą obszar o powierzchni 2,78 ha, w granicach działek
ewidencyjnych nr 54/12, 246/2, 245/2 i 244/4, w miejscowości Poznachowice Dolne, w granicach określonych
na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, zwaną dalej „planem”.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000, stanowiący integralną część
uchwały, jako załącznik Nr 1;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, jako załącznik Nr 2;
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz
inwestycji celu publicznego, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, jako
załącznik Nr 3.
§ 2. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów określonych
w pkt od 1 do 5, w planie nie określa się:
1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
∗

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury
współczesnej;
3) terenów górniczych oraz obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych
w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy;
5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (Q1%);
5) obszar obudowy biologicznej cieku – Krzyworzeki;
6) symbol określający podstawowe przeznaczenie terenu;
7) przeznaczenie terenu.
2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elementy rysunku planu, mają charakter informacyjny i nie są
ustaleniami planu.
§ 4. Ustala się następujące przeznaczenia terenów i ich symbole - UT/US – teren usług turystycznych oraz
usług sportu i rekreacji.
§ 5. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12º;
2) dachu symetrycznym – należy przez to rozumieć dach o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci
dachowych;
3) froncie działki – należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi lub z której
odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony
pod realizację zabudowy kubaturowej nadziemnej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2;
5) obudowie biologicznej cieku – rozumie się przez to roślinność leśną, zaroślową i trawiastą, zgodną
z warunkami siedliskowymi otoczenia cieków wodnych;
6) powierzchni zabudowy – rozumie się przez to powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie
wykończonym, wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi na powierzchnię terenu; do
powierzchni zabudowy wlicza się wszystkie elementy przewieszenia, które występują w elewacji (w tym
wysunięcia, wychylenia górnych części budynku, wykusze i inne elementy budynku wydzielone z przestrzeni
za pomocą przegród budowlanych); jednocześnie do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni
obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu, powierzchni elementów
drugorzędnych, np. schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych,
oświetlenia zewnętrznego, powierzchni balkonów i innych elementów budynku nie wydzielonych
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, a także powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty
pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);
7) intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział powierzchni
całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej;
8) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz akty
prawne organów gminy, aktualne na dzień uchwalenia planu;
9) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia terenu, które zostało
ustalone planem jako jedyne lub przeważające, możliwe do realizacji na danym terenie oraz na
poszczególnych działkach budowlanych;
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10) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe,
które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;
11) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi z wyłączeniem:
a) usług, które należą do przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko,
b) usług handlu hurtowego, usług produkcyjnych, warsztatów, usług obsługi pojazdów (w tym stacji paliw),
baz transportowych, baz sprzętu budowlanego oraz usług wymagających otwartego składowania
materiałów,
c) usług powodujących uciążliwości związane z emisją substancji, energii oraz hałasu;
12) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:
a) wysokość budynków, mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego,
b) wysokość obiektów budowlanych nie wymienionych w lit. a), mierzoną od średniego poziomu terenu na
obrysie obiektu do najwyżej położonej części tego obiektu.
2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z ich definicjami określonymi w przepisach
odrębnych, obowiązujących w dniu podjęcia niniejszej uchwały.
Rozdział 2.
Ustalenia ogólne.
§ 6. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) nową zabudowę należy lokalizować przy uwzględnieniu nieprzekraczalnych linii zabudowy, określonych na
rysunku planu;
2) dopuszcza się wysunięcie poza wyznaczoną nieprzekraczalną linię zabudowy:
a) podziemnych elementów zagospodarowania terenu;
b) elementów zagospodarowania terenu oraz o wysokości do 0,5m ponad poziom terenu, dociepleń,
balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść i elementów odwodnienia dachu, nie więcej niż
1 m,
c) podjazdów dla niepełnosprawnych oraz schodów zewnętrznych, nie więcej niż 3 m;
3) ustala się zakaz:
a) stosowania jako pokrycia dachów spadzistych papy bitumicznej,
b) stosowania listew i paneli z tworzyw sztucznych typu „siding” oraz blachy lub oblicówki winylowej, jako
podstawowych materiałów elewacyjnych,
c) umieszczania na elewacjach elementów odblaskowych.
§ 7. W obszarze planu, w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) ustala się zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko, z wyłączeniem inwestycji z zakresu łączności publicznej, infrastruktury technicznej i dróg
publicznych;
2) dla projektowanych budynków, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, znajdujących się w zasięgu
oddziaływania drogi wojewódzkiej sąsiadującej z planem, wymaga się zastosowanie środków technicznych
zmniejszających uciążliwości akustyczne, takie jak: okna o zwiększonej izolacyjności akustycznej,
podwyższone normy konstrukcyjne;
3) ustala się zakaz prowadzenia działalności powodującej zanieczyszczenie wód powierzchniowych
i podziemnych, w szczególności zakaz wprowadzania do gruntu i wód powierzchniowych ścieków bez ich
oczyszczenia;
4) nawierzchnie narażone na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, należy uszczelnić, a wody z tych
nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej lub rowów melioracyjnych za pośrednictwem
separatorów olejów i benzyn;
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5) dla umożliwienia prowadzenia robót remontowych i konserwacyjnych oraz robót związanych z ochroną
przeciwpowodziową, zgodnie z przepisami odrębnymi, zabrania się grodzenia nieruchomości przyległych do
powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu, a także zabrania się
zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar;
6) ustala się konieczność zachowania ciągłości cieków wodnych, w tym przy skrzyżowaniu z infrastrukturą
drogową;
7) ustala się utrzymanie obudowy biologicznej cieku – Krzyworzeki, obejmującej pasy terenu o szerokości 5m
od górnej krawędzi koryta rzeki, w granicach której obowiązuje zakaz realizacji budynków oraz wszelkie
procesy budowlane należy prowadzić z uwzględnieniem możliwości wystąpienia podtopień;
8) w zakresie postępowania z odpadami ustala się:
a) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami w sposób zgodny z przepisami o odpadach, o ochronie
środowiska oraz o utrzymaniu czystości i porządku obowiązującymi w gminie,
b) zakaz magazynowania odpadów, z wyjątkiem odpadów wytworzonych w wyniku działalności
prowadzonej na własnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie, z zastrzeżeniem,
że okres magazynowania takich odpadów nie może być dłuższy, niż wynika to z obowiązujących
przepisów odrębnych, z zakresu gospodarki odpadami.
§ 8. 1. W planie nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scalania i podziału
nieruchomości, w rozumieniu przepisów odrębnych.
2. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:
1) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek - 1000 m²;
2) szerokość frontu działek nie mniejsza niż 16 m;
3) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego, z którego ustalono obsługę komunikacyjną,
w przedziale pomiędzy 70° a 110°;
4) minimalne wielkości wydzielanych działek budowlanych nie dotyczą podziałów dokonywanych w celu
wydzielenia dróg, dojazdów wewnętrznych, pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej, parkingi oraz
działek wydzielanych w celu powiększenia sąsiedniej działki, regulacji kształtu działki lub poprawy jej
dostępności.
§ 9. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów w obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią, na podstawie studium ochrony przeciwpowodziowej, wskazano w planie granice obszaru
szczególnego zagrożenia powodzią Q1 % od Krzyworzeki.
2. Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują zakazy, nakazy, ograniczenia i dopuszczenia
wynikające z przepisów odrębnych, dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
§ 10. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) ustala się obsługę komunikacyjną obszaru na zasadach określonych w przepisach odrębnych, w oparciu
o podstawowy system dróg służący powiązaniom drogowym wewnętrznym i zewnętrznym, na który
składają się:
a) droga publiczna klasy głównej – KDG – droga wojewódzka nr 964, zlokalizowana poza granicą
opracowania planu,
b) droga wewnętrzna – KDW, zlokalizowana bezpośrednio poza granicą opracowania planu;
2) podłączenie terenu 1UT/US do dróg, zgodnie z przepisami odrębnymi.
2. W zakresie minimalnej liczby miejsc do parkowania:
1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie stanowisk postojowych, w ilości niezbędnej dla
obsługi, lecz nie mniejszej niż:
a) usługi - 1 miejsce na 50 m2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 1 stanowisko,
b) budynki usług turystycznych – 2 miejsca na 10 łóżek,
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c) obiekty sportowe lokalne: korty tenisowe, baseny, boiska, itp. - 20 miejsc na 100 użytkowników
(jednocześnie);
2) dopuszcza się realizację stanowisk postojowych w formie:
a) garaży,
b) terenowych miejsc parkingowych;
3) obowiązuje zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, w ramach
wskazanej liczby miejsc parkingowych - min. 4 % liczby miejsc postojowych lecz nie mniej niż 1 stanowisko.
§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązują
następujące ustalenia:
1) dopuszcza się lokalizację oraz budowę obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na obszarze planu,
z zachowaniem warunków wynikających z przepisów odrębnych;
2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę oraz zmianę przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej;
3) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek dla realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,
takich jak: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, etc., z zachowaniem warunków wynikających
z przepisów odrębnych.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej;
2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych studni;
3) na cele przeciwpożarowe - ustala się zaopatrzenie w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. W zakresie odprowadzania ścieków:
1) docelowo - ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania i
obowiązek podłączenia do tej sieci wszystkich budynków posiadających wewnętrzną kanalizację sanitarną
w celu odprowadzenie ścieków w systemie zorganizowanym do sieci kanalizacji ściekowej;
2) w przypadku braku możliwości, zgodnie z przepisami odrębnymi, odprowadzenia ścieków do kanalizacji
sanitarnej, dopuszcza się odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;
3) ustala się neutralizowanie i podczyszczanie ścieków przemysłowych poprzez stosowanie specjalnych
urządzeń i technologii.
4. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych dopuszcza się:
1) retencjonowanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki, w sposób
niezakłócający stosunków wodnych na działkach sąsiednich, zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych siecią kanalizacji deszczowej;
3) wody opadowe i roztopowe pochodzące z powierzchni utwardzonych wymagają oczyszczenia w przypadku
przekroczenia dopuszczalnych określonych przepisami stężeń zanieczyszczeń – stosuje się przepisy prawa
wodnego.
5. W zakresie sieci energetycznej:
1) ustala się zaopatrzenie w energię z sieci zasilająco-rozdzielczej średniego napięcia 15 kV, stacji
transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci niskiego napięcia 0,4 kV;
2) dopuszcza się:
a) realizację stacji transformatorowych w obszarze planu;
b) zaopatrzenie w energię z odnawialnych źródeł energii takich jak: energia słoneczna, pompy ciepła,
biomasa, o mocy nieprzekraczającej 100 kW;
c) skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych;
d) realizację nowych sieci i urządzeń na potrzeby oświetlenia dróg.
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6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:
1) ustala się zasilanie za pośrednictwem sieci gazowej;
2) dopuszcza się budowę sieci gazowej i zaopatrzenie z niej obiektów budowlanych;
3) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z lokalnych lub indywidualnych zbiorników gazu.
7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:
1) ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji
zanieczyszczeń;
2) dopuszcza się pozyskanie ciepła z odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia słoneczna, pompy ciepła,
biomasa, o mocy nieprzekraczającej 100 kW.
8. W zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej - ustala się realizację sieci i urządzeń zapewniających dostęp
do publicznej sieci telefonicznej, internetu szerokopasmowego, a także umożliwiających bezprzewodowy dostęp
do internetu.
§ 12. Ustala się stawkę służącą do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem planu, w wysokości 0,1 %.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów.
§ 13. 1. Wyznacza się teren usług turystycznych oraz usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu
symbolem 1UT/US, dla którego ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) usługi turystyczne,
b) usługi sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi nieuciążliwe.
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się lokalizację funkcji i obiektów towarzyszących
zamierzeniu inwestycyjnemu, w tym:
1) infrastruktury technicznej;
2) dojazdów wewnętrznych, dojść, miejsc postojowych i parkingów, ciągów pieszych i rowerowych;
3) obiekty techniczne, gospodarcze i magazynowe, służące obsłudze terenu;
4) budynków gospodarczych, wiat i garaży;
5) mieszkania integralnie związanego z prowadzoną działalnością o powierzchni nieprzekraczającej 150 m2
powierzchni użytkowej;
6) zieleni urządzonej;
7) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.;
8) obiektów małej architektury, miejsc na odpady komunalne, ogrodzeń, zadaszeń, tarasów.
3. Zasady, wskaźniki i parametry kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej;
2) powierzchnia biologicznie czynna – minimalnie 30% powierzchni działki budowlanej;
3) intensywność zabudowy:
a) minimalna – 0,01;
b) maksymalna – 1,0;
4) maksymalna wysokość zabudowy:
a) budynków usługowych – 10m,
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b) budynków technicznych, gospodarczych, wiat i garaży – 8 m,
c) pozostałych obiektów budowlanych – 12 m;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu, w odległości 15 m od linii rozgraniczających
terenu od strony rzeki Krzyworzeki oraz od strony potoku Lipnik, znajdujących się bezpośrednio poza
granicą planu;
6) w zakresie kolorystyki elewacji:
a) stosowanie dla elewacji barw o niskich stopniach nasycenia, z dopuszczeniem dla małych powierzchni
stosowania barw o innych stopniach nasycenia, z wyłączeniem materiałów w kolorach dla nich naturalnych
np. materiałów z aluminium, miedzi, stali nierdzewnej, nie barwionego szkła, drewna , betonu, itp.,
b) dopuszcza się dla elewacji wykonywanych w nowszych technologiach, stosowanie barw wynikających
z zastosowanego materiału okładziny;
7) w zakresie kształtowania dachów:
a) dla budynków usługowych – dachy nowych budynków należy wznosić jako symetryczne, dwuspadowe,
dwuspadowe naczółkowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych – od 25°
do 45°, kryte dachówką, gontem, lub materiałami dachówko podobnymi,
b) dla budynków garażowych i gospodarczych:
- dachy nowych budynków należy wznosić jako symetryczne, dwuspadowe, dwuspadowe naczółkowe
lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych – od 12° do 45°, kryte dachówką,
gontem, blachą lub materiałami dachówko podobnymi,
- dopuszcza się dachy jednospadowe,
c) kolorystyka dachu w odcieniach ceglastych, czerwieni, brązu lub grafitu;
8) obsługa komunikacyjna terenu z drogi wewnętrznej KDW, zlokalizowanej poza granicą opracowania planu.
Rozdział 4.
Przepisy końcowe
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wiśniowa.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Dorota Rokosz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–8–

Poz. 6219

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–9–

Poz. 6219

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXV/259/17
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 26 września 2017 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany w granicach działek ewidencyjnych
Nr 54/12, 246/2, 245/2 i 244/4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa,
obejmującego obszar miejscowości Poznachowice Dolne.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 - tekst jednolity z późn. zm.), Rada Gminy Wiśniowa
stwierdza, że:
1. Projekt miejscowego planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 13 czerwca 2017 r. do
13 lipca 2017 r. Termin składania uwag ustalono do dnia 27 lipca 2017 r.
2. Nie rozstrzyga się w sprawie rozpatrzenia uwag, gdyż w wyznaczonym terminie nie wniesiono żadnych
uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany w granicach działek ewidencyjnych Nr 54/12,
246/2, 245/2 i 244/4 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiśniowa, obejmującego
obszar miejscowości Poznachowice Dolne.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Dorota Rokosz
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Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXV/259/17
Rady Gminy Wiśniowa
z dnia 26 września 2017 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 – tekst jedn. z późn. zm.),
art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1453 – tekst jedn.), Rada Gminy Wiśniowa uchwala, co następuje:
1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji
których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazociągowej, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania
w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz na podstawie
przepisów odrębnych;
2) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy planu wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne;
3) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów
i zasad przyjętych przy konstruowaniu planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych na
inwestycje.
2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:
1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie
partnerstwa publiczno - prywatnego - „PPP";
2) wydatki z budżetu gminy;
3) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy - w ramach m. in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.
Przewodnicząca Rady Gminy Wiśniowa
Dorota Rokosz

