
 

 
  

TREŅĆ: 
Poz.: 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW :  

3376 – Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie likwidacji 
I Liceum Profilowanego w Gorlicach 22878 

UCHWAŁY RAD GMIN :  

3377 – Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” 
w Gminie Chełmiec – we wsi Paszyn.* 22878 

3378 – Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie trybu 
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarne-
go oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 22890 

3379 – Rady Gminy Łużna z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Nr VIII/63/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie szczegó-
łowych zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego 
wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łużna szkołom publicz-
nym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oraz przedszkolom 
niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy 
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Łużna 22892 

3380 – Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie ”Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Wyżna”.* 22892 

3381 – Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa 
w Gminie Raba Wyżna.* 22960 

3382 – Rady Gminy Sękowa z dnia 12 lipca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa 
w miejscowoņci Ropica Górna* 22988 

UCHWAŁY KOLEGIUM REG IONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ:  

3383 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerw-
ca 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Nr XI/63/11 Rady 
Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków 
w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia 
za inkaso z tytułu poboru podatków rolnego, od nieruchomoņci i leņnego 22993 

3384 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 czerw-
ca 2011 r. w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Nr VI/55/2011 Rady 
Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie inkasa podatków: rolnego, 
leņnego i podatku od nieruchomoņci 
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________ 
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynnoņci nadzorczych podejmo-

wanych przez Wojewodę Małopolskiego.  
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3385 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważnoņci Uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej 
w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wod-
nym dotacji z budżetu Gminy Kęty, trybu postępowania w sprawie udzielania 
dotacji i sposobu jej rozliczania 22997 

3386 – Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 13 lipca 2011 r. 
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci Uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej 
w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie okreņlenia zasad udzielania dota-
cji ze ņrodków budżetu Gminy Kęty do zadań służących ochronie powietrza 
polegających na zmianie starego systemu ogrzewania węglowego na proeko-
logiczne, planowanych do realizacji na terenie Gminy Kęty 22999 
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UCHWAŁA NR VIII/61/11 
RADY POWIATU GORLICKIEGO 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Gorlicach 

Na podstawie art.12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2001 
Nr 142, poz. 1592 z późn.zm), art. 59 ust. 1,2 w związku 
z art. 5 c pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991r. 
o systemie oņwiaty (tekst jednolity Dz. U. 2004 Nr 256, 
poz. 2572 z późn. zm) po uzyskaniu opinii Małopolskiego 
Kuratora Oņwiaty w Krakowie, Rada Powiatu Gorlickie-
go uchwala co następuje:  

§ 1. Dokonać z dniem 31 sierpnia 2011 r. likwidacji 
szkoły ponadgimnazjalnej – I Liceum Profilowanego 
w Gorlicach wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 
im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, ul. Wyszyńskie-
go 18, 38-300 Gorlice, o 3 letnim okresie kształcenia, 
kształcącego w profilu zarządzanie informacją, którego 

ukończenie umożliwia uzyskanie ņwiadectwa dojrzałoņci 
po zdaniu egzaminu maturalnego. 

§ 2. Dokumentacja zlikwidowanej szkoły zostaje 
w Zespole Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gor-
licach 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Po-
wiatu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Powiatu Gorlickiego  

Marek Bugno 
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UCHWAŁA NR X/126/2011 
 RADY GMINY CHEŁMIEC 
 z dnia 17 czerwca 2011 r. 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Chełmiec III”  
w Gminie Chełmiec ‟ we wsi Paszyn. 

Na podstawie art.3 ust.1, art.15 i art.20 ust.1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r. 
Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „usta-
wą”, 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 Chełmiec 
stwierdza zgodnoņć zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „Chełmiec III” 
w Gminie Chełmiec ze „Studium” uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Chełmiec wprowadzonego Uchwałą Nr LX(339)98 
Rady Gminy Chełmiec z dnia 23 kwietnia 1998 roku 
i uchwala co nastĉpuje: 

 

Rozdział 1 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gmi-
nie Chełmiec, zatwierdzonego uchwałą 
Nr XLIV(363)2001 Rady Gminy Chełmiec z dnia 
20 grudnia 2001 roku (Dz. Urzędowy Wojew. Ma-
łopolskiego Nr 14/2002 poz. 292 z późn. zm.) 
w zakresie przeznaczenia działek nr: 1147, 1480 
i częņci działek nr: 1484/4, 1544 i 1734/2 położo-
nych w Paszynie na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej – zwaną w tekņcie niniejszej 
uchwały planem. 
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2. Plan obejmuje tereny okreņlone na załącznikach 

graficznych do uchwał Rady Gminy Chełmiec Nr: 
XLV(548)2010 z dnia 15 lutego 2010r., 
XLVIII(613)2010 z dnia 30 kwietnia 2010r., 
LII(685)2010 i LII(686)2010 z dnia 22 wrzeņnia 
2010r. 

§ 2.  

1. Treņć niniejszej uchwały stanowi częņć tekstową 
planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) Rysunki planu sporządzone na kopii map za-
sadniczych w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1, 2, 
3 i 4 do niniejszej Uchwały, 

2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Chełmiec – podję-
te w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu oraz o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania – jako 
załącznik Nr 5. 

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, 
warunków i zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych 
warunków wynikających z potrzeby ochrony ņro-
dowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji. 

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają sto-
sowania innych przepisów szczególnych. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Chełmiec, obejmującą usta-
lenia wymienione w tekņcie niniejszej uchwały oraz 
ustalenia okreņlone na załącznikach graficznych nr 
1, 2, 3 i 4 do tej uchwały, 

2) „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzo-
ne uchwałą Nr LX(339)98 Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 23 kwietnia 1998 roku Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Chełmiec, 

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy okreņlone w ustawach oraz 
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz aktami do niej wykonawczymi, 

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar 
na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasa-
dach i warunkach zagospodarowania, 

5) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, 
w której może być umieszczona ņciana budynku lub 
innych obiektów kubaturowych, bez jej przekracza-
nia w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elemen-
tów architektonicznych takich jak: schody ze-
wnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spustowa, 
podokienniki oraz innych detali wystroju architek-
tonicznego, 

6) ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to 
ņrednią arytmetyczną poziomów terenu od strony 

przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu 
budynku, 

7) wysokoņci zabudowy (obiektu, budynku) – rozumie 
się przez to wymiar pionowy mierzony od ņrednie-
go poziomu terenu do najwyższej głównej kalenicy 
dachu, 

8) dachu namiotowym – rozumie się przez to dach 
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegają-
cych się w jednym wierzchołku. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 4. W zakresie ochrony ņrodowiska i krajobrazu 
ustala się co następuje : 

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów ņro-
dowiska przyrodniczego, w szczególnoņci czystoņci 
wód, powietrza atmosferycznego, gleb. 

2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, okreņlo-
nych w przepisach szczególnych. 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
w zrozumieniu obowiązujących przepisów szcze-
gólnych. 

4) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w ņrodowisku 
dla terenów oznaczonych symbolem MN - jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową. 

5) Obowiązuje zapewnienie ciągłoņci cieków wodnych 
nie wyróżnionych na rysunkach planu z możliwo-
ņcią konserwacji i remontu cieków zgodnie 
z ustawą Prawo wodne. 

§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu 
przestrzennego i podziałów nieruchomoņci ustala się 
co następuje: 

1) Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształ-
towanie architektury harmonizującej z krajobrazem 
i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa 
regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe 
o kącie nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale od 30 do 45 stopni. Kalenice i okapy 
dachu muszą być poziome. Zakaz otwierania połaci 
dachowych (doņwietlenie poddasza) na odcinku 
większym niż 70% długoņci dachu, liczonej pomię-
dzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realizacji 
dachów płaskich i namiotowych. Maksymalna wy-
sokoņć – dwie kondygnacje nadziemne liczone od 
poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym jedna 
w poddaszu. Poziom parteru nie może przekroczyć 
1,20 m nad ņrednim poziomem terenu lub 0,60 m. 
od poziomu terenu od strony stoku. Wysokoņć 
obiektów nie może przekroczyć 11,0 m od ņrednie-
go poziomu terenu. 

2) Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala 
się realizację dachów dwu- lub wielospadowych 
o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 
30 do 45 stopni; wysokoņć obiektów nie może prze-
kroczyć 8,0 m nad ņrednim poziomem terenu. Do-
puszcza się realizację budynków gospodarczych 
i garaży dobudowanych do budynku mieszkalnego. 

3) Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych 
obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla 
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wolnostojącej zabudowy mieszkalnej jednorodzin-
nej – 600 m². 

4) W zagospodarowaniu działek oznaczonych symbo-
lem „MN” obowiązuje zachowanie co najmniej 40% 
powierzchni biologicznie czynnej. 

5) W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się 
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucz-
nych, należy stosować materiały tradycyjne (drew-
no, kamień itp. lub ich imitacje). 

6) Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych 
w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brą-
zu, czerwieni, zieleni, szaroņci). Kolorystyka elewa-
cji w kolorach pastelowych. Wyklucza się stosowa-
nie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betono-
wych elementów ozdobnych, tralek, kolumn. 

§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej 
i uzbrojenia terenu ustala się co następuje: 

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ņcieków do wód 
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach 
do tego niewyznaczonych, 

2) Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii 
elektroenergetycznych i od gazociągów w wielko-
ņciach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz 
zgodnie z warunkami okreņlonymi przez zarządzają-
cych sieciami. 

3) Zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskiego sys-
temu zaopatrzenia w wodę. Do czasu realizacji tego 
systemu dopuszcza się indywidualny system za-
opatrzenia w wodę, w oparciu o obowiązujące 
przepisy szczególne pod warunkiem nie naruszenia 
praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowiązu-
jącego planu. 

4) Odprowadzenie ņcieków (dotyczy ņcieków w zro-
zumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony ņro-
dowiska – Dz. U. Nr Nr 62 poz.627 z późn. zm.) do-
celowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do 
czasu realizacji tego systemu dopuszcza się realiza-
cję szczelnych bezodpływowych zbiorników okre-
sowo opróżnianych, z wywożeniem ņcieków na 
najbliższą oczyszczalnię. Dopuszcza się również re-
alizację przyobiektowych oczyszczalni ņcieków. 

5) Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez 
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych 
pojemnikach okresowo opróżnianych i w sposób 
zorganizowany wywożonych zgodnie z prowadzona 
polityką gminy Chełmiec. Obowiązuje zakaz gro-
madzenia materiałów toksycznych i niebezpiecz-
nych. Gospodarka odpadami powinna być prowa-
dzona zgodnie z przepisami szczególnymi. 

6) Doprowadzenie gazu z istniejących sieci gazowych 
na warunkach okreņlonych przez zarządcę tych sieci. 

7) Ogrzewanie obiektów indywidualne. Stosowane 
media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą po-
wodować przekroczenia dopuszczalnych norm za-
nieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanie-
czyszczeń tła. Dopuszcza się zastosowanie baterii 
słonecznych. 

8) Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach 
okreņlonych przez zarządzającego siecią. 

9) W zakresie ochrony przeciwpożarowej obowiązuje 
zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz drogi pożarowej zgodnie z przepisami 
szczególnymi. Na etapie projektowym, w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej należy uzyskać uzgod-
nienia wymagane przepisami szczególnymi. 

10) Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie 
łącznoņci telekomunikacyjnej - utrzymuje się ist-
niejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunika-
cyjne z możliwoņcią remontów i przebudowy 
oraz dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia 
terenu z zakresu łącznoņci publicznej w celu za-
pewnienia telekomunikacji. 

11) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnieją-
cych sieci infrastruktury technicznej oraz realiza-
cje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu 
o przepisy szczególne. 

12) Ustala się realizacje dróg wewnętrznych niewy-
różnionych na rysunkach planu. 

 
Rozdział 3 

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 7.  

1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, 
obejmujące działkę nr 1147 położoną w Paszynie 
o powierzchni ~0,36 ha (plan 1). 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu. 

2) Dopuszcza się realizację budynków gospodar-
czych, garaży oraz obiektów małej architektury. 
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3) Przy realizacji obiektów obowiązuje: 
- zachowanie linii zabudowy w odległoņci nie 

mniejszej niż 5 m. od granicy działki drogi 
wewnętrznej ( działka Nr 1141), 

- odległoņci od terenów leņnych w wielkoņci 
zgodnej z przepisami szczególnymi. 

4) Dojazd do terenu z drogi publicznej „D2KD” 
drogą wewnętrzną przylegającą do terenu obję-
tego zmianą planu. 

5) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują 
ustalenia zawarte w § 5. 

2. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, 
obejmujące częņć działki nr 1734/2 położonej 
w Paszynie o powierzchni ~0,09 ha (plan 2). 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu. 

2) Dopuszcza się realizację budynków gospodar-
czych, garaży oraz obiektów małej architektury. 

3) Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

4) Dojazd do terenu z drogi publicznej „D1KK-GP” 
(krajowej) drogą wewnętrzną przylegającą do 
terenu objętego zmianą planu. 

5) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązu-
ją ustalenia zawarte w § 5. 

3. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, 
obejmujące częņć działki nr 1544 położonej 
w Paszynie o powierzchni ~0,17 ha (plan 3). 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu. 
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2) Dopuszcza się realizację budynków gospodar-
czych, garaży oraz obiektów małej architektury. 
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3) Przy realizacji obiektów obowiązuje: 
- zachowanie linii zabudowy w odległoņci nie 

mniejszej niż 8 m od krawędzi jezdni drogi 
publicznej „D2KGL”, z dopuszczeniem zmniej-
szenia tej odległoņci wyłącznie za zgodą za-
rządcy drogi w oparciu o przepisy szczególne, 

- stref technicznych od linii elektroenergetycz-
nej napowietrznej wysokiego napięcia 
C2EE110kV oraz od gazociągu wysokoprężne-
go „C1EGw” w wielkoņciach zgodnych z prze-
pisami szczególnymi. 

4) Dojazd do terenu z drogi publicznej „D2KGL” 
na warunkach okreņlonych przez zarządcę tej 
drogi. 

5) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązu-
ją ustalenia zawarte w § 5. 

4. Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN, 
obejmujące działkę nr 1480 i częņć działki nr 1484/4 
położone w Paszynie o powierzchni ~0,22 ha 
(plan 4). 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu. 

2) Dopuszcza się realizację budynków gospodar-
czych, garaży oraz obiektów małej architektury. 
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3) Dojazd do terenu z drogi publicznej „D2KD”” na 
warunkach okreņlonych przez zarządcę tej drogi 
poprzez działkę nr 1514. 

4) Teren obejmujący częņć działki nr 1484/4 położony 
jest w obszarze podmokłym, oznaczonym dodat-
kowym symbolem „/p”, w związku z tym obowiązu-
je szczególnie staranne zaprojektowanie systemu 
odwodnienia oraz sporządzenie opinii geotechnicz-
nej, ustalającej sposób posadowienia i izolacji 
obiektów w celu ich ochrony przed zalewaniem 
przez wody powierzchniowe i gruntowe. 

5) W zakresie kształtowania zabudowy obowiązują 
ustalenia zawarte w § 5. 

 
Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się wysokoņć opłaty wyrażoną 
w stosunku procentowym wzrostu wartoņci nieru-
chomoņci 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 póź. zm) dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 10 %. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Chełmiec. 

§ 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 Chełmiec. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  

Jan Bieniek 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr X/126/2011 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 

* 
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Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  
Jan Bieniek 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr X/126/2011 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
 
 
 

* 
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Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  

Jan Bieniek 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr X/126/2011 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
 
 
 
 
 

* 
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Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  

Jan Bieniek 
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Załącznik nr 4 
do uchwały Nr X/126/2011 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
 
 
 

* 
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Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  
Jan Bieniek 
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Załącznik nr 5 
do uchwały Nr X/126/2011 
Rady Gminy Chełmiec 
z dnia 17 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Chełmiec w sprawie uwag 
do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 

1. Rada Gminy Chełmiec po zapoznaniu się z oņwiad-
czeniem Wójta Gminy Chełmiec z dnia 13 maja 
2011r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego „Chełmiec III” w Gminie Chełmiec 
w zakresie przeznaczenia działek nr: 1147, 1480 
i częņci działek nr: 1484/4, 1544 i 1734/2 położonych 
w Paszynie na tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, w okresie wyłożenia tego planu do pu-
blicznego 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 zago-
spodarowania przestrzennego „Chełmiec III” w Gmi-
nie Chełmiec nie wprowadza nowych zapisów 
dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
Rada Gminy Chełmiec stwierdza brak potrzeby roz-
strzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 
z póź. zm.). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Chełmiec  

Jan Bieniek 
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UCHWAŁA NR VII/54/2011 
RADY GMINY KAMIONKA WIELKA 

 z dnia 22 czerwca 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 6 
ust. 2, pkt.4 i art. 9 a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 
2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1493 z późn. zmianami), Rada Gminy 
Kamionka Wielka uchwala, co następuje:  

§ 1. Okreņla się tryb i sposób powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarne-
go oraz szczegółowe warunki funkcjonowania Zespo-

łu Interdyscyplinarnego, których treņć okreņla załącz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kamionka Wielka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podję-
cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

mgr inż. Zenon Kruczek 
 
 

Załącznik 
do uchwały Nr VII/54/2011 
Rady Gminy Kamionka Wielka 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe 
warunki jego funkcjonowania. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Gmina podejmuje działania na rzecz przeciw-
działania przemocy w rodzinie, w szczególnoņci organi-
zując pracę w Zespole Interdyscyplinarnym. 

§ 2. Zespół Interdyscyplinarny realizuje zadania 
okreņlone w gminnym programie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz założenia Krajowego Progra-
mu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

§ 3. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordy-
nowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów 
oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, w szczególnoņci przez: 

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

2. podejmowanie działań w ņrodowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziała-
nie temu zjawisku, 

3. inicjowanie interwencji w ņrodowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie, 

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach 
i możliwoņciach udzielania pomocy w ņrodowisku lo-
kalnym, 

5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

6. omawianie bieżących problemów wymagających 
rozstrzygnięć Zespołu, 

7. prowadzenie dokumentacji pracy Zespołu. 
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§ 4. Obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu 
zapewnia Oņrodek Pomocy Społecznej w Kamion-
ce Wielkiej. 

 
Rozdział 2 

Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego. 

§ 5. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gmi-
ny Kamionka Wielka w drodze zarządzenia. 

§ 6.  

1. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą 
przedstawiciele : 

1) Gminnego Oņrodka Pomocy Społecznej w Ka-
mionce Wielkiej ; 

2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Kamionce Wielkiej; 

3) Posterunku Policji w Nawojowej; 
4) Placówek oņwiatowych; 
5) Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej; 
6) Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. 

2. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być 
powoływani także przedstawiciele innych instytucji 
i jednostek a w szczególnoņci sołtysi. 

§ 7. Przedstawiciele poszczególnych instytucji 
i jednostek zostają wskazani imiennie przez osoby kieru-
jące instytucjami i jednostkami wymienionymi w § 6. 

§ 8.  

1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje się na czas nie-
okreņlony. 

2. Zespół na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swoje-
go grona w głosowaniu jawnym większoņcią głosów 
przewodniczącego i jego zastępcę oraz ustala regu-
lamin pracy Zespołu. 

3. Odwołanie przewodniczącego i zastępcy przewodni-
czącego Zespołu Interdyscyplinarnego następuje na 
tych samych zasadach co ich powołanie. 

§ 9.  

1. Wójt Gminy Kamionka Wielka może odwołać człon-
ków Zespołu Interdyscyplinarnego w każdym czasie 
na wniosek przewodniczącego Zespołu Interdyscy-
plinarnego, na wniosek członka Zespołu Interdyscy-
plinarnego lub podmiotu którego jest przedstawicie-
lem. 

2. Członek Zespołu Interdyscyplinarnego, który 
z ważnych przyczyn nie może pełnić wyznaczonej 
funkcji, zwraca się do Wójta Gminy Kamionka Wielka 
z proņba o odwołanie. 

3. Każdorazowe powołanie lub odwołanie członka Ze-
społu Interdyscyplinarnego następuje w drodze za-
rządzenia Wójta Gminy Kamionka Wielka. 

§ 10. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego 
może zapraszać do udziału w pracy Zespołu osoby spo-
za jego składu. 

§ 11. Przed przystąpieniem do wykonywania czyn-
noņci wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2008 roku 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, 
poz. 1493 ze zm.) członkowie Zespołu Interdyscyplinar-
nego oraz grup roboczych składają pisemne oņwiadcze-
nie o zachowaniu poufnoņci, o treņci okreņlonej w art. 
9c, ust.3 wyżej powołanej ustawy. 

 
Rozdział 3 

Warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

§ 12. Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie 
porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Ka-
mionka Wielka a podmiotami, których przedstawiciele 
wchodzą w jego skład. 

§ 13.  

1. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego mogą być 
tworzone grupy robocze w celu rozwiązywania pro-
blemów związanych z wystąpieniem przemocy 
w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

2. W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele 
instytucji wymienionych w § 7 oraz przedstawiciele 
innych podmiotów i specjaliņci w dziedzinie przeciw-
działania przemocy w rodzinie, których Zespół Inter-
dyscyplinarny powoła. 

§ 14.  

1. Zespół Interdyscyplinarny pracuje na posiedzeniach. 

2. Posiedzenia Zespołu zwoływane są przez Przewodni-
czącego lub na wniosek członków Zespołu, z tym, że 
pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy 
Kamionka Wielka. 

3. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie 
jego nieobecnoņci jego zastępca. 

§ 15. Prace w ramach grup roboczych są prowa-
dzone w zależnoņci od potrzeb zgłaszanych przez Zespół 
Interdyscyplinarny lub wynikających z problemów wy-
stępujących w indywidualnych przypadkach. 

§ 16. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 
oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obo-
wiązków służbowych lub zawodowych. 

§ 17. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespo-
łu oraz grup roboczych okreņla Regulamin Pracy Zespo-
łu Interdyscyplinarnego zatwierdzony przez Przewodni-
czącego Zespołu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

mgr inż. Zenon Kruczek 
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UCHWAŁA NR X/72/11 
RADY GMINY ŁUŻNA 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy Łużna z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych 

z budżetu Gminy Łużna szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oraz 
przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub fizycznym prowadzącym inne formy wychowania 

przedszkolnego na terenie Gminy Łużna  

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 80 ust 4 i art. 90 
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeņnia 1991 r. o systemie 
oņwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 
z późn. zm.) – Rada Gminy Łużna na wniosek Wójta 
Gminy Łużna uchwala, co następuje:  

§ 1. W Uchwale Nr VIII/63/11 Rady Gminy Łużna 
z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie szczegółowych 
zasad ustalania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowego wykorzystania dotacji udzielanych 
z budżetu Gminy Łużna szkołom publicznym i niepu-
blicznym o uprawnieniach szkół publicznych, oraz 
przedszkolom niepublicznym, osobom prawnym lub 
fizycznym prowadzącym inne formy wychowania przed-
szkolnego na terenie Gminy Łużna dokonuje się nastę-
pujących zmian: 

1) zmienia się treņć § 1, § 3 i § 6 ust. 1, które otrzymują 
brzmienie: 

„§ 1. 

Uchwała dotyczy trybu udzielania i rozliczania do-
tacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoņci wyko-
rzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łużna: 

a) szkołom publicznym i niepublicznym o uprawnie-
niach szkół publicznych, zwanych dalej „szkołami”, 

b) przedszkolom niepublicznym i innym niepublicznym 
formom wychowania przedszkolnego, o których 
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 
ust. 7 ustawy o systemie oņwiaty, zwanych dalej 
„placówkami”.” 

„§ 3. 

Jeżeli do przedszkola niepublicznego lub innej nie-
publicznej formy wychowania przedszkolnego uczęszcza 
dziecko nie będące mieszkańcem Gminy Łużna, wów-
czas gmina, której mieszkańcem jest dziecko, pokrywa 
koszty udzielonej dotacji, w wysokoņci przypadającej na 
jedno dziecko.„ 

„§ 6. 

1. Podmiot prowadzący szkołę lub placówkę zobowiąza-
ny jest do przekazywania Wójtowi Gminy Łużna pi-
semnej informacji o aktualnej liczbie dzieci według 
stanu na pierwszy dzień miesiąca w terminie do dnia 
5-go każdego miesiąca, zgodnie z: 

a) załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały – dotyczy 
szkół, 

b) załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały – dotyczy 
placówek.” 

2) Nadaje się nowe brzmienie Załącznikowi Nr 1 do 
Uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy Łużna z dnia 
30 maja 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ni-
niejszej Uchwały; 

3) Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/63/11 Rady Gminy 
Łużna z dnia 30 maja 2011 roku zastępuje się załączni-
kami nr 2a i 2b do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łużna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy  
Maria Myņliwiec 
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UCHWAŁA NR VIII/72/2011 
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

 z dnia 13 czerwca 2011 r. 

w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Moszczenica Wyżna”. 

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 Ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z później-
szymi zmianami), art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z później-
szymi zmianami), Rada Miejska w Starym Sączu: 

1) po stwierdzeniu zgodnoņci projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – MOSZ-
CZENICA WYŻNA z ustaleniami Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-

nego Miasta i Gminy Stary Sącz przyjętego Uchwa-
łą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu 
z dnia 11 wrzeņnia 2000 roku i zmienionego Uchwa-
łą Nr XXVI/328/08 Rady Miejskiej w Starym Sączu 
z dnia 28 lipca 2008r.;  

2) po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu;  

3) po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasa-
dach finansowania inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, należących do zadań wła-
snych gminy,  
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§ 1. Uchwala miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego – MOSZCZENICA WYŻNA, zwany 
dalej planem.  

 
DZIAŁ I 

PRZEPISY OGÓLNE  

Rozdział I 
USTALENIA PORZĄDKOWE  

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY  

1. PLAN MOSZCZENICA WYŻNA, obejmuje teren wsi 
MOSZCZENICA WYŻNA o powierzchni 480,76 ha 
w jej granicach administracyjnych;  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
– MOSZCZENICA WYŻNA, składa się z tekstu pla-
nu stanowiącego treņć niniejszej Uchwały 
i Załącznika Nr 1 - Rysunek planu sporządzony na 
mapie sytuacyjno – wysokoņciowej w skali 1:2000,  

3. Załączniki do Uchwały stanowią:  

1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji i zasadach finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, należących 
do zadań własnych gminy;  

2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesio-
nych do projektu planu;  

§ 3. OBJAŅNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH 
PLANU OKREŅLEŃ  

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:  

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony liniami ciągłymi oraz linią przerywaną któ-
rą oznaczona jest granica obszaru objętego usta-
leniami planu, rozgraniczającymi różne przezna-
czenie lub różne zasady zagospodarowania, je-
żeli z treņci niniejszej uchwały nie wynika ina-
czej;  

2) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć ob-
szar jednej lub kilku działek ewidencyjnych lub 
ich częņci zawierający się w terenie przeznaczo-
nym do zainwestowania, ograniczonym na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi;  

3) usługach publicznych - należy przez to rozumieć 
inwestycje celu publicznego, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;  

4) usługach podstawowych - należy przez to rozu-
mieć usługi związane z zabezpieczeniem co-
dziennych potrzeb mieszkańców, jak zakup arty-
kułów spożywczych, gospodarstwa domowego, 
prasy i książek, usługi typu naprawa obuwia, 
sprzętu gospodarstwa domowego, agencja ban-
kowa, pocztowa, fryzjer, kosmetyczka itp. Usługi 
podstawowe nie obejmują usług drobnej wy-
twórczoņci;  

5) usługach komercyjnych - należy przez to rozu-
mieć wszystkie usługi służące zaspokojeniu po-
trzeb ludnoņci, również podstawowe, nastawio-
ne na zysk, z wyjątkiem usług handlowych 
o pow. sprzedażowej powyżej 400 m2;  

6) drobnej wytwórczoņci - należy przez to rozumieć 
działalnoņć gospodarczą związaną z produkcją 
i rzemiosłem – warsztaty rzemieņlnicze, nie 

stwarzającą uciążliwoņci dla sąsiednich terenów 
o innej funkcji np.: mieszkaniowej, usługowej 
lub rekreacyjnej;  

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to 
rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu 
inwestycji (obejmujący jedną, kilka działek ewi-
dencyjnych lub ich częņć), zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi, który zajmuje nie mniej niż 55% 
jego powierzchni, wraz z elementami zagospo-
darowania uzupełniającego i towarzyszącego, 
związanymi bezpoņrednio z funkcją terenu;  

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć planowany rodzaj użytkowania terenu 
inwestycji (obejmujący jedną, kilka działek ewi-
dencyjnych lub ich częņć), zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi, inny niż podstawowe przezna-
czenie terenu, który uzupełnia przeznaczenie 
podstawowe i z nim nie koliduje oraz nie kolidu-
je z innym przeznaczeniem dopuszczalnym zre-
alizowanym na terenie inwestycji. Przeznaczenie 
dopuszczalne nie może przekroczyć 45% po-
wierzchni terenu inwestycji i lokalizowane jest 
na zasadach okreņlonych w ustaleniach szczegó-
łowych;  

9) powierzchni zabudowy - należy przez to rozu-
mieć powierzchnię zabudowy kubaturowej;  

10) nowo wydzielonej działce - należy przez to rozu-
mieć działkę wydzieloną po uprawomocnieniu 
się planu. W ņwietle ustaleń niniejszego planu, 
geodezyjne wydzielenie dróg wewnętrznych na 
działce podlegającej podziałowi nie stanowi wy-
dzielenia nowej działki;  

11) wysokoņci budynku od strony przystokowej - 
należy przez to rozumieć wysokoņć budynku li-
czoną od miejsca przecięcia istniejącego terenu 
lub linii stoku istniejącego terenu, z najwyżej po-
łożoną na stoku ņcianą zewnętrzną budynku, do 
kalenicy budynku;  

12) dachu namiotowym - należy przez to rozumieć 
dach który ma co najmniej trzy trójkątne połacie, 
schodzące się w górnej częņci w jednym punkcie 
szczytowym i nie posiada kalenicy;  

13) strefie ekologicznej potoków - należy przez to 
rozumieć ciek wraz z roņlinnoņcią przypotokową, 
istniejącą lub wskazaną do rekonstrukcji, tereny 
potencjalnie narażone na podtapianie wodami 
powodziowymi oraz strefę wolną od zainwesto-
wania o szerokoņci odpowiedniej do funkcji cie-
ku w strukturach ekologicznych i charakteru te-
renów sąsiednich. Granica strefy ekologicznej 
stanowi nieprzekraczalną linię zabudowy;  

14) WKZ - należy przez to rozumieć Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków;  

15) RZGW - należy przez to rozumieć Regionalny 
Zarząd Gospodarki Wodnej.  

 
Rozdział II 

USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW 
OBJĈTYCH PLANEM  

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŅRO-
DOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZEN-
NEGO  

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu, przy zago-
spodarowaniu terenów, obowiązują zakazy i ogra-
niczenia oraz warunki ochrony wprowadzone 
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w ustaleniach szczegółowych niniejszej uchwały 
wynikające z położenia obszaru opracowania w:  

1) Obszarze NATURA 2000 - „Ostoja Popradzka” 
PLH 120019, – południowo-zachodni fragment 
obszaru opracowania;  

2) Popradzkim Parku Krajobrazowym, zgodnie 
z Rozporządzeniem nr 5/05 Wojewody Małopol-
skiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego z 2005 roku 
Nr 309, poz. 2238) o utworzeniu ww. – połu-
dniowo-zachodni fragment obszaru opracowa-
nia;  

3) Południowomałopolskim Obszarze Chronione-
go Krajobrazu, zgodnie z Rozporządzeniem 
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dn. 
24.XI.2006r. (Dz. U. Woj. Małopolskiego Nr 806 
z 24.XI.2006 r., poz. 4862) o utworzeniu ww. - 
cały obszar opracowania, za wyjątkiem obszaru 
położonego w granicach Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego;  

4) Otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
zgodnie z Rozporządzeniem nr 5/05 Wojewody 
Małopolskiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2005 
roku Nr 309, poz. 2238) o utworzeniu ww. - cały 
obszar opracowania, za wyjątkiem obszaru po-
łożonego w granicach Popradzkiego Parku Kra-
jobrazowego;  

5) Obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 439 Magura (Gorce, klasyfikacja wg A. 
Kleczkowskiego) - południowa częņć obszaru 
opracowania.  

2. Obowiązuje ochrona, pomników przyrody:  

1) lipa u A. Kudłacza, dec. Nr Rlop. - 8311/104/68, 
18 IV 1968 r.;  

2) lipa (600 letnia) na wzgórzu, u Z. Zagórowskiej, 
dec. Nr Rlop. - 8311/95/68, 18 IV 1968 r.;  

3. Ustala się obowiązek ochrony niżej wymienionych 
obiektów wpisanych do ewidencji zabytków, zgod-
nie z przepisami odrębnymi:  

1) Kapliczka, parc. nr 21 – kamienna z fundacji 
J. Słowika z ok. 1888 r., odnowiona w 1921 r. 
w kształcie dwukondygnacyjnego postumentu;  

2) Kapliczka, parc. Nr 12 z fundacji H. Pasonia, 
drewniana, szafkowa z ok. 1820 r.  

3) Kapliczka, parc. Nr 5 z fundacji J. Olchawy, 
drewniana, szafkowa z ok. 1870 r.  

4) Kapliczka, parc. Nr 54 z fundacji J. Kudłacza, 
drewniana, szafkowa z końca XIX w.  

5) Budynek mieszkalny nr 7, własnoņć J. Koņiński, 
drewniany z 1 ćw. XX w.  

6) Spichlerz nr 7 drewniany, własnoņć J. Koņiński 
z 1 ćw. XX w.  

7) Spichlerz nr 20 drewniany, własnoņć S. Garwol, 
z 1934 r.  

8) Spichlerz nr 46 drewniany, własnoņć M. Jamer, 
z 1928 r.  

9) Spichlerz nr 56 drewniany, własnoņć E. Słowik, 
z 1926 r.  

10) Budynek mieszkalny nr 27, drewniany, własnoņć 
S. Kowalczyk, z pierwszego ćwierćwiecza XX w.  

11) Budynek mieszkalny nr 93, drewniany, własnoņć 
S. Klamer, z pierwszego ćwierćwiecza XX w.  

12) Zabudowania gospodarcze nr 95, wł W. Micha-
lik, z okresu międzywojennego;  

13) Budynek mieszkalny, dawna szkoła, obecnie bi-
bliotek publiczna, z lat międzywojennych.  

4. Obowiązuje ochrona udokumentowanych stano-
wisk archeologicznych, pokazanych na rysunku 
planu zgodnie z przepisami odrębnymi;  

5. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje 
zapewnienie drożnoņci i ciągłoņci istniejących wód 
ņródlądowych płynących (pokazanych i niepoka-
zanych na rysunku planu), w tym okresowych 
i prawidłowego ich utrzymania. Dopuszcza się 
techniczne umocnienia koryt cieków naturalnych, 
w zakresie wynikającym z realizacji zadań związa-
nych z utrzymaniem wód oraz ochroną przeciw-
powodziową;  

6. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje 
ochrona istniejących urządzeń melioracji szczegó-
łowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

7. Przy zagospodarowaniu działek przewidzianych 
pod zainwestowanie od strony ņciany lasu obo-
wiązuje uwzględnienie przebiegu korytarza ekolo-
gicznego o szerokoņci, co najmniej 10 m, licząc od-
ległoņć od granicy terenów leņnych;  

8. Obowiązek realizacji nowych budynków i rozbu-
dowy istniejących przy uwzględnieniu:  

1) nieprzekraczalnej linii zabudowy od zewnętrznej 
krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej 
symbolem 1.KDL, wyznaczonej zgodnie z rysun-
kiem planu;  

2) nieprzekraczalnych linii zabudowy od gminnych 
dróg publicznych oznaczonych symbolem KDD, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) na terenach MN bezpoņrednio sąsiadujących 
z terenami oznaczonymi symbolem WS, odle-
głoņci nie mniejszej niż 15,00 metrów od górnej 
krawędzi skarpy brzegowej;  

9. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowiązuje 
zakaz realizacji obiektów handlowych o po-
wierzchni sprzedaży powyżej 400 m2;  

10. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowią-
zuje zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
szczelnych z płyt blaszanych;  

11. Na obszarze objętym ustaleniami planu obowią-
zuje zakaz lokalizacji reklam poza kompleksami 
terenów przeznaczonych do zabudowy;  

12. Utrzymuje się jako tymczasowe - dotychczasowe 
przeznaczenie terenów i obiektów, do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym w niniejszym planie;  

13. W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje 
przestrzeganie dopuszczalnych wartoņci hałasu 
w ņrodowisku dla terenów oznaczonych symbo-
lami MN i RM - jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej:  

1) MN i RM - jak dla terenów zabudowy miesz-
kaniowej;  

2) MN/U - jak dla terenów na cele mieszkaniowo 
– usługowe;  
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3) UPo - jak dla terenów pod budynki związane 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży;  

14. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 
do wód;  

15. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko;  

16. Obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogą-
cych potencjalnie oddziaływać na ņrodowisko, za 
wyjątkiem tych, dla których przeprowadzona pro-
cedura oceny oddziaływania na ņrodowisko 
w trakcie, której sporządzono raport o oddziały-
waniu na ņrodowisko, wykazała brak niekorzyst-
nego wpływu na ņrodowisko, lub przedsięwzięcie 
zostało zwolnione z obowiązku sporządzenia ra-
portu;  

17. Zakazy wymienione w pkt 15 i 16 nie dotyczą 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
i komunikacji oraz urządzeń przeciwpowodzio-
wych. Odstępstwa od zakazów w zakresie inwe-
stycji infrastrukturalnych nie dotyczą farm wia-
trowych;  

18. Obowiązuje zachowanie stref sanitarnych od ist-
niejącego czynnego cmentarza, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;  

19. Ustala się następujące zasady i warunki podziału 
nieruchomoņci w terenach przeznaczonych pod 
zabudowę:  

1) Dopuszcza się zmianę konfiguracji działek (sca-
lenia i podziały) w dostosowaniu do ich prze-
znaczenia okreņlonego w niniejszym planie;  

2) Dla nowo wydzielanych działek, z zastrzeżeniem 
pkt.3 i 4, obowiązuje:  
a) w terenach oznaczonych symbolami RM - 

nie mniejsza niż 1000 m2 dla budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego oraz po-
wierzchnia nie mniejsza niż 1500 m2 dla bu-
downictwa zagrodowego;  

b) w terenach oznaczonych symbolami MN - 
powierzchnia nie mniejsza niż 1000 m2 dla 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego, nie mniejszej niż 1500 m2 dla budow-
nictwa zagrodowego  

c) w terenach oznaczonych symbolami: 18.MN, 
22.MN, 29. MN i 39.MN powierzchnia dla 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzin-
nego z usługami komercyjnymi nie mniejsza 
niż 1300 m2 z wyjątkiem terenu oznaczonego 
symbolem 28.MN i 30.MN, w którym obo-
wiązuje powierzchnia nie mniejsza niż 
1000 m2 dla budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego z usługami komercyjnymi;  

3) Dopuszcza się zmniejszenie wielkoņci działek 
okreņlonych w ustaleniach szczegółowych dla 
poszczególnych terenów jedynie w wypadku, 
gdy w wyniku podziału danej działki, do osią-
gnięcia min. powierzchni okreņlonej w planie 
dla poszczególnych terenów przeznaczonych 
pod zainwestowanie, brakuje nie więcej niż 
10% powierzchni;  

4) Dopuszcza się włączenie do powierzchni wy-
dzielanej działki częņci terenów rolnych ozna-

czonych symbolami R i RZ, sąsiadujących bez-
poņrednio z terenami przeznaczonymi do zain-
westowania, wyłącznie w wypadku, jeżeli dla 
wydzielenia działki o powierzchni zgodnej 
z ustaleniami szczegółowymi planu brakuje nie 
więcej niż 30% minimalnej powierzchni działki 
ustalonej w planie dla wydzielonego terenu;  

5) Dopuszcza się podziały związane z poprawą 
możliwoņci zagospodarowania istniejących 
działek tj. powiększeniem ich powierzchni, za-
pewnieniem dojazdów i dojņć. W terenach bu-
downictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 
dopuszcza się wtórny podział działki zainwe-
stowanej celem wydzielenia działki normatyw-
nej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi pla-
nu, wyłącznie wtedy, gdy pozostała zainwe-
stowana częņć działki nie będzie mniejsza niż 
400 m2.  

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTU-
RY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI  

1. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej oraz reali-
zację nowych. Przy rozbudowie, przebudowie 
i realizacji ww. obiektów, obowiązek zachowania 
ciągłoņci i drożnoņci istniejących wód ņródlądo-
wych płynących (pokazanych i niepokazanych na 
rysunku planu), w tym okresowych;  

2. Obowiązuje uwzględnienie przebiegu obiektów 
sieciowych infrastruktury technicznej a także ich 
stref przy rozbudowie istniejących budynków oraz 
realizacji nowych;  

3. Dopuszcza się lokalizację urządzeń budowlanych 
infrastruktury technicznej, a niezbędnych dla ob-
sługi terenów przeznaczonych pod zainwestowa-
nie, w liniach rozgraniczających dróg oraz 
w terenach przeznaczonych pod zainwestowanie 
i w terenach rolnych, chyba, że ustaleniami planu 
dla tych terenów wprowadzono zakaz ich lokaliza-
cji;  

4. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodę:  

1) Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub 
z własnych studni;  

2) Przy rozbudowie istniejącej sieci obowiązuje re-
alizacja hydrantów zewnętrznych lub zbiorników 
przeciw pożarowych zapewniających odpowied-
nią iloņć wody do gaszenia pożarów.  

5. W zakresie odprowadzenia ņcieków sanitarnych:  

1) Obowiązuje realizacja i rozbudowa sieci kanali-
zacji sanitarnej we wszystkich terenach przezna-
czonych pod zainwestowanie oznaczonych 
symbolami: 5.RM; 1.- 17.MN; 19.– 28.MN; 
31.MN; 32.MN; 37. – 46.MN; 1.– 3.MN/U; UP; 
UPo; US i PPn. Do czasu zrealizowania w ww. 
terenach kanalizacji sanitarnej dopuszcza się 
gromadzenie ņcieków w szczelnych zbiornikach, 
z okresowym ich opróżnianiem i obowiązkowym 
wywozem na oczyszczalnię ņcieków lub realiza-
cję indywidualnych oczyszczalni ņcieków;  

2) W pozostałych terenach realizacja indywidual-
nych oczyszczalni ņcieków lub szczelnych zbior-
ników jako rozwiązania docelowego;  

3) Obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanali-
zacji sanitarnej i deszczowej.  
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6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych:  

1) Realizacja sieci kanalizacji deszczowej oraz ro-
wów odwadniających, zgodnie z przepisami od-
rębnymi. Dopuszcza się ich przebudowę i reali-
zację nowych;  

2) Dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 
poprzez realizację nowych sieci połączonych 
z istniejącą siecią lub poprzez rowy odwadniają-
ce do cieków wodnych oraz do gruntu;  

3) Obowiązuje oczyszczenie wód opadowych 
z terenów parkingów, dróg dojazdowych oraz 
placów manewrowych, przed wprowadzeniem 
ich do ņrodowiska;  

7. W zakresie składowania odpadów:  

1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
obowiązują zasady utrzymania czystoņci 
i porządku na terenie Miasta i Gminy Stary Sącz 
ustalone w stosownej uchwale, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi. Postępowanie z odpadami 
pochodzącymi z działalnoņci gospodarczej 
zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) Obowiązuje zakaz składowania odpadów 
w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie 
urządzonych.  

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz:  

1) Zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie siecią 
rozdzielczą;  

2) Dopuszcza się korzystanie z alternatywnych źró-
deł gazu, w tym zbiorników na gaz płynny.  

9. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło:  

1) Zaopatrzenie w ciepło odbywać się będzie na 
bazie kotłowni indywidualnych;  

2) Obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej 
emisji zanieczyszczeń;  

10. W zakresie zaopatrzenia terenów w energię elek-
tryczną:  

1) Dostawa energii elektrycznej siecią niskich na-
pięć poprzez stacje transformatorowe;  

2) Dopuszcza się realizację stacji transformatoro-
wych w zależnoņci od potrzeb;  

3) Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę sieci 
elektroenergetycznych, w tym kablowanie ist-
niejących sieci napowietrznych;  

11. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletech-
niczne:  

1) Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących urządzeń i sieci teletechnicznych oraz re-
alizację nowych, z wykorzystaniem istniejącej 
podbudowy słupowej oraz kanalizacji teletech-
nicznej, kabli doziemnych i innych dostępnych 
rozwiązań, zgodnie z przepisami odrębnymi 
i normami;  

12. W zakresie komunikacji:  

1) Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę 
w zależnoņci od potrzeb istniejących dróg we-
wnętrznych oraz dojazdów wraz z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi;  

2) Dopuszcza się realizację nowych dróg we-
wnętrznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) W pasach drogowych dopuszcza się lokalizację 
obiektów budowlanych lub urządzeń infrastruktury 
technicznej wyłącznie na zasadach stosownego za-
rządcy drogi, realizowanych zgodnie z przepisami 
odrębnymi;  

4) Dopuszcza się przy przebudowie i rozbudowie dróg 
oraz realizacji nowych, realizację ņcieżek rowero-
wych w liniach rozgraniczających dróg;  

5) Przy rozbudowie, przebudowie i realizacji nowych 
dróg, obowiązek zachowania ciągłoņci istniejących 
wód ņródlądowych płynących (pokazanych i niepo-
kazanych na rysunku planu), w tym okresowych;  

6) Dopuszcza się rozbudowę i przebudowę w zależno-
ņci od potrzeb istniejących ciągów pieszych 
i szlaków turystyki pieszej i rowerowej oraz realiza-
cję nowych ciągów spacerowych niewyznaczonych 
na rysunku planu o szerokoņci nie większej niż 3 m;  

7) Dopuszcza się wykorzystanie istniejących dróg 
dojazdowych do pól jako ciągów spacerowych, tras 
rekreacji konnej, szlaków rowerowych i tras nar-
ciarstwa biegowego.  

 
DZIAŁ II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

Rozdział I 
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW 

PRZYRODNICZYCH  

§ 6. USTALENIA DLA TERENÓW WÓD I ZIELENI  

1. Tereny wód ņródlądowych płynących (cieki natu-
ralne) wraz ze strefami ekologicznymi, oznaczone 
symbolem WS – pow. 2,54 ha. Obowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenów:  

1) Rzeczywisty przebieg potoków wynika ze 
zmian wywołanych zwiększonymi przepływa-
mi wód;  

2) Obowiązuje zakaz zabudowy. Dopuszcza się 
realizację obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej;  

3) Dopuszcza się techniczne umocnienia koryt 
cieków naturalnych, w zakresie wynikającym 
z realizacji zadań związanych z utrzymaniem 
wód oraz ochroną przeciwpowodziową. 
W pozostałych terenach obowiązuje utrzyma-
nie koryt cieków naturalnych w stanie natural-
nym oraz roņlinnoņci łęgowej, poza terenami 
przepustów pod drogami;  

4) Dopuszcza się realizację mostów i kładek na 
trasie projektowanych dróg wewnętrznych 
oraz dojazdów, ciągów pieszych i szlaków ro-
werowych oraz sieci infrastruktury technicznej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;  

5) Dopuszcza się realizację ujęć wody oraz nie-
wielkich zbiorników zmniejszających zagroże-
nie powodziowe, na zasadach okreņlonych 
w przepisach odrębnych.  

2. Tereny lasów i wód ņródlądowych płynących (cieki 
naturalne), oznaczone symbolem 1.ZL – pow. 
148,18 ha. Obowiązują następujące zasady zago-
spodarowania terenów:  

1) Obowiązuje zakaz budowy nowych obiektów 
budowlanych, za wyjątkiem realizacji obiektów 
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związanych z gospodarką leņną oraz urządzeń 
turystycznych;  

2) Dopuszcza się wykorzystanie dróg leņnych ja-
ko szlaków turystycznych (pieszych, rowero-
wych i narciarstwa biegowego oraz tras rekre-
acji konnej) oraz realizację urządzonych miejsc 
do odpoczynku z obiektami i urządzeniami ma-
łej architektury, zgodnie z przepisami odręb-
nymi.  

3. Tereny do zalesień, oznaczone symbolem 2.ZL - 
pow. 23,23 ha. Obowiązują następujące zasady za-
gospodarowania terenów:  

1) Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowla-
nych za wyjątkiem obiektów służących gospo-
darce leņnej oraz obiektów budowlanych infra-
struktury technicznej;  

2) Obowiązuje utrzymanie istniejących dróg rol-
nych i leņnych.  

4. Tereny zieleni, oznaczone symbolem LZ - pow. 
7,49 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów:  

1) Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowla-
nych, za wyjątkiem obiektów budowlanych in-
frastruktury technicznej.  

5. Tereny czynnego cmentarza parafialnego oznaczo-
ne symbolem ZC – pow. 0,37 ha. Obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania terenów:  

1) Zagospodarowanie terenu związane jest z reali-
zacją celu publicznego - zakładanie i utrzymy-
wanie cmentarzy;  

2) Na terenach powierzchni grzebalnych, obowią-
zuje zakaz realizacji obiektów kubaturowych, za 
wyjątkiem grobowców i obiektów małej archi-
tektury oraz domu pogrzebowego o powierzch-
ni zabudowy nie większej niż 70m2 .  

3) Dojazd do cmentarza z istniejącej drogi we-
wnętrznej.  

6. Tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone symbolem ZI 
– pow. 0,43 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów:  

1) Obowiązuje zakaz budowy obiektów budowla-
nych, w tym obiektów tymczasowych i realizo-
wanych na zgłoszenie, za wyjątkiem sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiek-
tów i urządzeń małej architektury;  

7. Tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolem 
ZU – pow.0,07 ha. Obowiązują następujące zasady 
zagospodarowania terenów:  

1) Dopuszcza się rekreacyjne zagospodarowanie te-
renów, w tym realizację urządzeń sportowo – re-
kreacyjnych typu: boiska do gier, place zabaw 
dla dzieci, urządzone miejsca do odpoczynku itp.;  

2) Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej oraz obiektów i urządzeń 
małej architektury służących rekreacji codziennej;  

§ 7. USTALENIA DLA TERENÓW UŻYTKOWA-
NYCH ROLNICZO  

1. Tereny rolne, oznaczone symbolem 1.RZ – pow. 
0,61 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rol-
ne użytkowane jako trwałe użytki zielone;  

2) Obowiązuje zakaz rozbudowy i nadbudowy oraz 
zmiany przeznaczenia istniejących obiektów 
w granicach istniejącej zabudowy, za wyjątkiem 
prac polegających na przebudowie, odbudowie, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;  

3) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowla-
nych, w tym służących produkcji rolnej, za wy-
jątkiem obiektów budowlanych infrastruktury 
technicznej;  

4) Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam i tablic in-
formacyjnych;  

5) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów 
komunikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdo-
wych do pól oraz wewnętrznych dróg dojazdo-
wych służących obsłudze terenów zainwesto-
wanych.  

6) Dopuszcza się zalesienie terenów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.  

2. Tereny rolne, oznaczone symbolem 2.RZ – pow. 
6,15 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rolne 
użytkowane jako trwałe użytki zielone;  

2) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowla-
nych, w tym służących produkcji rolnej, za wy-
jątkiem obiektów budowlanych infrastruktury 
technicznej;  

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam i tablic in-
formacyjnych;  

4) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów ko-
munikacyjnych, za wyjątkiem dróg dojazdowych 
do pól oraz wewnętrznych dróg dojazdowych 
służących obsłudze terenów zainwestowanych.  

5) Dopuszcza się zalesienie terenów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi.  

3. Tereny rolne oznaczone symbolem 1.R – pow. 
200,30 ha. Obowiązują następujące zasady zago-
spodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rol-
ne;  

2) Obowiązuje zakaz zabudowy terenów i realizacji 
obiektów kubaturowych, w tym służących pro-
dukcji rolnej. Dopuszcza się realizację obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej;  

3) Dopuszcza się zalesienie obszarów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;  

4) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów 
komunikacyjnych, za wyjątkiem realizacji dróg 
dojazdowych do pól lub lasów.  

4. Tereny rolne oznaczone symbolem 2.R – pow. 6,23 
ha. Obowiązują następujące zasady zagospodaro-
wania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - tereny rol-
ne;  

2) Obowiązuje zakaz realizacji nowych obiektów 
kubaturowych, w tym służących produkcji rol-
nej za wyjątkiem jednego nowego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego realizowanego 
oraz towarzyszącej zabudowy gospodarczej 
w granicach istniejącej zabudowy zagrodowej 
nie wyodrębnionej na rysunku planu oraz 
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obiektów budowlanych infrastruktury technicz-
nej;  

3) Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nad-
budowę i odbudowę istniejących obiektów 
w granicach istniejącej zabudowy zagrodowej, 
nie wyodrębnionej na rysunku planu;  

4) Obowiązują następujące zasady realizacji no-
wego budynku mieszkalnego jednorodzinnego 
oraz towarzyszącej zabudowy gospodarczej, 
a także przebudowy, odbudowy, rozbudowy lub 
nadbudowy istniejących obiektów, we wszyst-
kich terenach oznaczonych symbolami 2.R:  
a) realizacja budynków w zabudowie wolnosto-

jącej;  
b) kubatura budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego lub budynku mieszkalnego 
w zabudowie zagrodowej do 1200 m3. 
Do ww. kubatury nie wlicza się kubatury do-
budowanego budynku gospodarczego, gara-
żowego lub częņci kubatury budynku prze-
znaczonej dla ww. przeznaczenia;  

c) wysokoņć budynków mieszkalnych 
w głównej kalenicy nie może przekroczyć 
9 metrów na poziom istniejącego terenu od 
strony przystokowej;  

d) wysokoņć budynków gospodarczych 
w głównej kalenicy nie może przekroczyć 
7 metrów nad poziom istniejącego terenu od 
strony przystokowej;  

e) przy nadbudowie budynków mieszkalnych 
obowiązek realizacji dachów jako dwuspa-
dowych lub wielopołaciowych o kącie nachy-
lenia głównych połaci pomiędzy 300 – 450 
i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, ta-
kiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 
grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony lub 
naturalnej dachówki (kolor ceglasty);  

f) przy rozbudowie budynków dopuszcza się 
realizację dachów jako jednospadowych, 
dwuspadowych, czteropołaciowych lub wie-
lopołaciowych o kącie nachylenia głównych 
połaci do 450 i kolorystyce pokrycia połaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (ko-
lor ceglasty). Obowiązuje zakaz realizacji da-
chów o kacie nachylenia poniżej 10%;  

g) w budynkach mieszkaniowych obowiązuje 
zakaz przesuwania w pionie połaci dacho-
wych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci 
dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) oraz 
otwierania dachów jako otwarć pulpitowych 
wychodzących z kalenicy na długoņci powy-
żej 1/2 elewacji kalenicowej. Dopuszcza się 
otwarcia dachowe w formie lukarn (typu: fa-
cjatek, dymników, „jaskółek”, „kapliczek”, 
wyglądów pulpitowych, lukarn łukowych ty-
pu „wole oko” itp.) oraz okien połaciowych. 
Szerokoņć jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekro-
czyć ½ długoņci całej połaci dachowej (tzn. 
szerokoņć czołowej ņciany lukarny bez oka-
pów). Łączna szerokoņć lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długoņci całej połaci dacho-
wej. Zakaz realizacji dachów namiotowych;  

h) obowiązuje dostosowanie architektury bu-
dynków do lokalnych tradycji budowlanych 
oraz stosowanie miejscowych materiałów 
elewacyjnych i charakterystycznego dla re-
gionu detalu (gzymsy, obramienia okienne 
itp.), tradycyjnej kamieniarki. Zakaz stosowa-
nia na elewacjach sidingu z tworzyw sztucz-
nych;  

i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych.  

5) Obowiązuje zakaz zmiany przeznaczenia istnieją-
cych obiektów w granicach istniejącej zabudowy 
zagrodowej, nie wyodrębnionej na rysunku pla-
nu, za wyjątkiem zmiany przeznaczenia istnieją-
cych budynków dla potrzeb funkcji agrotury-
stycznej;  

6) Dopuszcza się zalesienie obszarów, zgodnie 
z przepisami odrębnymi;  

7) Obowiązuje zakaz realizacji nowych ciągów ko-
munikacyjnych, za wyjątkiem realizacji dróg do-
jazdowych do pól lub lasów.  

 
Rozdział II 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW 
OSIEDLEŃCZYCH  

§ 8. USTALENIA DLA TERENÓW ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ  

1. Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbo-
lami: 1. RM – pow. 0,55 ha 2.RM – pow. 1,18 ha 3. 
RM – pow. 2,14 ha 4. RM – pow. 1,44 ha 4a.RM – 
pow. 0,53 ha 5. RM – pow. 0,47 ha 6. RM – pow. 
1,03 ha 7. RM – pow. 1,29 ha 8. RM – pow. 0,42 ha 
9. RM – pow. 1,66 ha 10.RM – pow. 0,76 ha Obo-
wiązują następujące zasady zagospodarowanie te-
renów:  

1) Podstawowe przeznaczenie terenu – budownic-
two zagrodowe, realizowane na istniejących 
działkach oraz na nowo wydzielanych działkach 
zgodnie § 4, ust 19, lub na terenie inwestycji, 
którego powierzchnia nie może być mniejsza 
niż 1500 m2, jako budynki mieszkalne 
z budynkami gospodarczymi i inwentarskimi, 
z dopuszczeniem ich wykorzystania dla potrzeb 
funkcji agroturystycznej;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne:  
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, 

realizowane na istniejących działkach oraz na 
działkach nowo wydzielanych, zgodnie § 4, 
ust 19 lub na terenie inwestycji, którego po-
wierzchnia nie może być mniejsza niż 
1000 m2, za wyjątkiem terenu 10.RM;  

b) budownictwo rekreacji indywidualnej reali-
zowane w obrębie istniejących siedlisk oraz 
na wydzielonych działkach o powierzchni nie 
mniejszej niż 500 m2 , za wyjątkiem terenu 
10.RM;  

c) obiekty budowlane infrastruktury technicz-
nej, drogi wewnętrzne;  

3) Łączna powierzchnia zabudowy na wydzielonej 
działce lub terenie inwestycji nie może przekro-
czyć 30% jej powierzchni;  

4) W przypadku realizacji budownictwa mieszka-
niowego jednorodzinnego obowiązuje zakaz 
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realizacji więcej niż jednego domu mieszkalne-
go jednorodzinnego na wydzielonej działce;  

5) W obrębie istniejącego siedliska dopuszcza się 
lokalizację w zabudowie zagrodowej nie więcej 
niż jednego nowego domu mieszkalnego, jed-
norodzinnego, realizowanego zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;  

6) Dopuszcza się realizację terenów sportu i rekre-
acji, typu: parkury do jazdy konnej, place zabaw 
dla dzieci, boiska do gier, urządzone miejsca na 
ognisko z obiektami i urządzeniami małej archi-
tektury;  

7) Przy przebudowie i odbudowie istniejących 
obiektów obowiązuje:  
a) stosowanie miejscowych materiałów elewa-

cyjnych i charakterystycznego dla regionu de-
talu (gzymsy, obramienia okienne itp.), trady-
cyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. 
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu 
z tworzyw sztucznych;  

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych;  

c) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciem-
nozielony lub naturalnej dachówki (kolor ce-
glasty);  

8) Obowiązują następujące zasady realizacji no-
wych budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych, budynków mieszkalnych w zabudowie 
zagrodowej, budynków rekreacji indywidualnej 
oraz rozbudowy lub nadbudowy istniejących 
budynków mieszkalnych, we wszystkich tere-
nach oznaczonych symbolami RM:  

a) realizacja budynków w zabudowie wolnostojącej;  
b) kubatura budynku mieszkalnego jednoro-

dzinnego lub budynku mieszkalnego 
w zabudowie zagrodowej do 1200 m3. 
Do ww. kubatury nie wlicza się kubatury do-
budowanego budynku gospodarczego, ga-
rażowego lub częņci kubatury budynku prze-
znaczonej dla ww. przeznaczenia;  

c) realizacja budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych i budynków mieszkalnych w zabu-
dowie zagrodowej o wysokoņci w kalenicy 
do 9 metrów nad poziom istniejącego tere-
nu od strony przystokowej;  

d) realizacja budynków rekreacji indywidualnej 
o wysokoņci w kalenicy do 7 metrów nad 
poziom istniejącego terenu od strony przy-
stokowej;  

e) kubatura budynku rekreacji indywidualnej 
nie może przekroczyć 400m3;  

f) przy realizacji nowych budynków oraz nad-
budowie budynków obowiązek realizacji da-
chów jako dwuspadowych lub wielopoła-
ciowych o kącie nachylenia głównych połaci 
pomiędzy 300 – 450 i kolorystyce pokrycia 
połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwo-
ny, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny ma-
towy, ciemnozielony lub naturalnej dachów-
ki (kolor ceglasty);  

g) przy rozbudowie budynków dopuszcza się 
realizację dachów jako jednospadowych, 
dwuspadowych, czteropołaciowych lub wie-

lopołaciowych o kącie nachylenia głównych 
połaci do 450 i kolorystyce pokrycia połaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony. Obowiązuje zakaz realizacji 
dachów o kacie nachylenia poniżej 10%. 
Dopuszcza się przy rozbudowie istniejących 
budynków, inne rozwiązania i kąty nachyle-
nia połaci dachowych, stanowiące kontynu-
ację istniejących w nich rozwiązań;  

h) zakaz przesuwania w pionie połaci dacho-
wych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci 
dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) 
z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany 
kąta ich nachylenia w strefie okapu oraz 
otwierania dachów jako otwarć pulpitowych 
wychodzących z kalenicy na długoņci powy-
żej 1/2 elewacji kalenicowej. Zmiana kąta 
nachylenia połaci może nastąpić 
w odległoņci nie mniejszej niż 1/3 długoņci 
połaci licząc od kalenicy. Dopuszcza się 
otwarcia dachowe typu: okna połaciowe, lu-
karny, facjatki, dymniki, „jaskółki”, „kaplicz-
ki”, otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe typu 
„wole oko” itp. Szerokoņć jednej lukarny li-
czona w najszerszym jej miejscu, nie może 
przekroczyć ½ długoņci całej połaci dacho-
wej (tzn. szerokoņć czołowej ņciany lukarny 
bez okapów). Łączna szerokoņć lukarn nie 
może przekroczyć 2/3 długoņci całej połaci 
dachowej. Zakaz realizacji dachów namio-
towych;  

i) dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych oraz stoso-
wanie miejscowych materiałów elewacyj-
nych i charakterystycznego dla regionu de-
talu (gzymsy, obramienia okienne itp.), tra-
dycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowal-
skich. Zakaz stosowania na elewacjach si-
dingu z tworzyw;  

j) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązu-
je stosowanie kolorów pastelowych;  

9) Dopuszcza się lokalizację nowych, parterowych 
budynków gospodarczych, inwentarsko - skła-
dowych i garaży z poddaszem użytkowym, re-
alizowanych jako wolnostojące lub dobudowa-
ne do mieszkalnych. Wysokoņć budynków nie 
może przekroczyć w kalenicy wysokoņci 
7 metrów nad poziom istniejącego terenu od 
strony przystokowej, a inwentarsko – składo-
wych 9 metrów, za wyjątkiem budynków, 
w których wysokoņć wymuszona jest uwarun-
kowaniami technologicznymi. Obowiązuje re-
alizacja dachów jako dwuspadowych, czteropo-
łaciowych lub wielopołaciowych oraz 
w wypadku garaży dobudowanych do budyn-
ków mieszkalnych dachów jednospadowych, 
o kącie nachylenia połaci do 300 i kolorystyce 
pokrycia połaci dachowych, takiej jak ciemno-
czerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny 
matowy, ciemnozielony lub naturalnej da-
chówki (kolor ceglasty). W wypadku realizacji 
budynków jako wolnostojących obowiązuje za-
kaz przesuwania w pionie połaci dachowych 
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o wspólnej kalenicy i realizacji połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia;  

10) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie 
czynnych nie mniejszych niż 40% powierzchni 
działki lub terenu inwestycji;  

11) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku 
planu dróg publicznych i dróg wewnętrznych, 
ciągów pieszo-jezdnych oraz poprzez niewy-
znaczone na rysunku planu wewnętrzne ciągi 
komunikacyjne realizowane zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;  

12) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 1 miejsce 
postojowe na jeden budynek mieszkalny jed-
norodzinny. Do ww. miejsc postojowych wlicza 
się miejsca w garażu. Obowiązuje realizacja 
dodatkowo nie mniej niż 2 miejsc postojowych 
na każdej działce, na której będzie realizowana 
funkcja agroturystyczna.  

2. 1.Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone symbolami: 1.MN – pow. 1,58 ha, 
2.MN – pow. 0,09 ha, 3.MN – pow. 1,33 ha, 
4.MN – pow. 1,64 ha, 5.MN – pow. 0,11 ha, 
6.MN – pow. 0,18 ha, 7.MN – pow. 0,15 ha, 
8.MN – pow. 0,16 ha, 9.MN – pow. 0,48 ha, 
10.MN – pow. 1,54 ha, 11.MN – pow. 0,17 ha, 
12.MN – pow. 0,23 ha, 13.MN – pow. 0,41 ha, 
14.MN – pow. 0,30 ha, 15.MN – pow. 6,75 ha, 
16.MN – pow. 0,44 ha 17.MN – pow. 0,18 ha, 
18.MN – pow. 1,01 ha, 19.MN – pow. 0,10 ha, 
20.MN – pow. 1,02 ha, 21.MN – pow. 0,89 ha, 
22.MN – pow. 0,24 ha, 23.MN – pow. 0,20 ha, 
24.MN – pow. 1,18 ha, 25.MN – pow. 0,26 ha, 
26.MN – pow. 0,34 ha, 27.MN – pow. 0,26 ha, 
28.MN – pow. 0,27 ha, 29.MN – pow. 0,64 ha, 
30.MN – pow. 0,76 ha, 31.MN – pow. 1,39 ha, 
32.MN – pow. 0,27 ha, 33.MN – pow. 2,05 ha, 
34.MN – pow. 1,12 ha, 35.MN – pow. 2,93 ha, 
36.MN – pow. 0,36 ha, 37.MN – pow. 1,97 ha, 
38.MN – pow. 0,34 ha, 39.MN – pow. 0,64 ha, 
40.MN – pow. 0,48 ha, 41.MN – pow. 2,02 ha, 
42.MN – pow. 0,67 ha 43.MN – pow. 2,60 ha 
44.MN – pow. 0,53 ha, 45.MN – pow. 2,13 ha, 
46.MN – pow. 0,78 ha, 47.MN – pow. 0,34 ha, 
Obowiązują następujące zasady zagospodaro-
wania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  
a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 

realizowane na istniejących działkach oraz 
na nowo wydzielanych działkach, zgodnie 
§ 4, ust 19 lub na terenie inwestycji, które-
go powierzchnia nie może być mniejsza niż 
1000 m2 z wyjątkiem terenów 10.MN 
i 31.MN w którym obowiązuje powierzch-
nia nie mniejsza niż 600 m2;  

b) zabudowa zagrodowa realizowana na 
działkach o powierzchni nie mniejszej niż 
1500 m2 lub na terenie inwestycji, którego 
powierzchnia nie może być mniejsza niż 
1500 m2, z dopuszczeniem wykorzystania 
jej dla funkcji agroturystycznej;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne:  
a) budownictwo rekreacji indywidualnej re-

alizowane na istniejących działkach oraz 
na działkach nowo wydzielanych o po-
wierzchni nie mniejszej niż 500 m2;  

b) usługi komercyjne realizowane jako wyna-
jem pokoi dla turystów w budynku miesz-
kalnym jednorodzinnym;  

c) usługi podstawowe, realizowane jako 
wbudowane;  

d) obiekty budowlane infrastruktury tech-
nicznej, drogi wewnętrzne, miejsca posto-
jowe;  

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego ro-
dzaju usług za wyjątkiem wymienionych 
w punkcie 2;  

4) Łączna powierzchnia zabudowy na wydzielo-
nej działce lub terenie inwestycji nie może 
przekroczyć 30% ich powierzchni;`  

5) Przy przebudowie i odbudowie istniejących obiek-
tów obowiązuje:  
a) stosowanie miejscowych materiałów elewacyj-

nych i charakterystycznego dla regionu detalu 
(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej 
kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz 
stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw 
sztucznych;  

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewa-
cji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stoso-
wanie kolorów pastelowych;  

c) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci dacho-
wych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązo-
wy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony 
lub naturalnej dachówki (kolor ceglasty);  

6) Obowiązują następujące zasady realizacji nowych 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budyn-
ków rekreacji indywidualnej oraz rozbudowy lub 
nadbudowy istniejących, we wszystkich terenach 
oznaczonych symbolami od 1.MN do 47.MN :  
a) realizacja budynków mieszkalnych jednorodzin-

nych i budynków rekreacji indywidualnej 
w zabudowie wolnostojącej;  

b) kubatura budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go do 1200 m3, budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego z pokojami na wynajem do 2500 m3, 
a budynku rekreacji indywidualnej do 400 m3. Do 
ww. kubatury nie wlicza się kubatury dobudo-
wanego budynku gospodarczego, garażowego 
lub częņci kubatury budynku przeznaczonej dla 
ww. przeznaczenia;  

c) realizacja budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych i budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
z pokojami na wynajem o wysokoņci głównej ka-
lenicy do 9 metrów nad poziom istniejącego te-
renu od strony przystokowej, a budynków rekre-
acji indywidualnej o wysokoņci głównej kalenicy 
do 7 metrów nad poziom istniejącego terenu od 
strony przystokowej;  

d) przy realizacji nowych budynków oraz nadbudo-
wie budynków obowiązek realizacji dachów jako 
dwuspadowych lub wielopołaciowych o kącie 
nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 – 450 
i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej 
jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, 
czarny matowy, ciemnozielony lub naturalnej 
dachówki (kolor ceglasty);  

e) przy rozbudowie budynków dopuszcza się reali-
zację dachów jako jednospadowych, dwuspado-
wych, czteropołaciowych lub wielopołaciowych 
o kącie nachylenia głównych połaci do 450 
i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, takiej 
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jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, 
czarny matowy, ciemnozielony. Obowiązuje za-
kaz realizacji dachów o kacie nachylenia poniżej 
10%. Dopuszcza się przy rozbudowie istniejących 
budynków, inne rozwiązania i kąty nachylenia 
połaci dachowych, stanowiące kontynuację ist-
niejących w nich rozwiązań;  

f) zakaz przesuwania w pionie połaci dachowych 
o wspólnej kalenicy, realizacji połaci dachowych 
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy wyglą-
dów dachowych i lukarn) z dopuszczeniem zała-
mania połaci i zmiany kąta ich nachylenia oraz 
otwierania dachów jako otwarć pulpitowych wy-
chodzących z kalenicy na długoņci powyżej 
½ elewacji kalenicowej. Zmiana kąta nachylenia 
połaci może nastąpić w odległoņci nie mniejszej 
niż 1/3 długoņci połaci licząc od kalenicy. Do-
puszcza się otwarcia dachowe typu: okna poła-
ciowe, lukarny, facjatki, dymniki, „jaskółki”, „ka-
pliczki”, otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe typu 
„wole oko” itp. Szerokoņć jednej lukarny liczona 
w najszerszym jej miejscu, nie może przekroczyć 
½ długoņci całej połaci dachowej (tzn. szerokoņć 
czołowej ņciany lukarny bez okapów). Łączna 
szerokoņć lukarn nie może przekroczyć 2/3 dłu-
goņci całej połaci dachowej. Zakaz realizacji da-
chów namiotowych;  

g) dostosowanie architektury budynków do lokal-
nych tradycji budowlanych oraz stosowanie 
miejscowych materiałów elewacyjnych 
i charakterystycznego dla regionu detalu (gzym-
sy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej kamie-
niarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz stosowa-
nia na elewacjach sidingu z tworzyw;  

h) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki elewa-
cji i intensywnych kolorów. Obowiązuje stoso-
wanie kolorów pastelowych;  

7) Dopuszcza się lokalizację parterowych budynków 
gospodarczych i garaży z poddaszem użytkowym, 
oraz w wypadku realizacji zabudowy zagrodowej 
dodatkowo parterowych budynków inwentarsko - 
składowych realizowanych jako wolnostojące lub 
dobudowane do mieszkalnych. Wysokoņć budyn-
ków nie może przekroczyć w kalenicy wysokoņci 
7 metrów nad poziom istniejącego terenu od strony 
przystokowej. Obowiązuje realizacja dachów jako 
dwuspadowych, czteropołaciowych lub wielopoła-
ciowych oraz w wypadku garaży dobudowanych do 
budynków mieszkalnych dachów jednospadowych, 
o kącie nachylenia połaci do 350 i kolorystyce po-
krycia połaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwo-
ny, ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor ce-
glasty). W wypadku realizacji budynków jako wol-
nostojących obowiązuje zakaz przesuwania 
w pionie połaci dachowych o wspólnej kalenicy 
i realizacji połaci dachowych o różnym kącie nachy-
lenia;  

8) W terenach predysponowanych do inicjowania 
zjawisk morfodynamicznych, w tym osuwiskowych, 
oznaczonych na rysunku planu, przy lokalizacji 
obiektów budowlanych obowiązują zasady wynika-
jące z II geotechnicznej kategorii warunków posa-
dowienia obiektów budowlanych. Obowiązuje loka-
lizacja wszystkich obiektów w sposób max wyko-
rzystujący naturalne ukształtowanie terenu oraz 

ograniczający prowadzenie robót ziemnych, mogą-
cych wywoływać procesy osuwiskowe;  

9) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie 
czynnych nie mniejszych niż 40% powierzchni 
działki lub terenu inwestycji;  

10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku 
planu dróg publicznych, dróg wewnętrznych oraz 
poprzez niewyznaczone na rysunku planu we-
wnętrzne ciągi komunikacyjne realizowane zgodnie 
z przepisami odrębnymi;  

11) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 1 miejsce 
postojowe (w tym 1-no w garażu) na jeden budynek 
mieszkalny jednorodzinny. Obowiązuje realizacja 
dodatkowo nie mniej niż 2 miejsc postojowych na 
każdej działce, na której będzie realizowana funkcja 
usługowa. Do ww. miejsc postojowych w zabudo-
wie w której będą realizowane usługi wlicza się 
miejsca w garażu.  

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 
1.MN/U – pow. 4,53 ha, 2.MN/U – pow. 3,23 ha, 
3.MN/U – pow. 3,50 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów:  
1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
realizowane na istniejących działkach oraz na 
nowo wydzielanych działkach, zgodnie § 4, 
ust. 19 lub na terenie inwestycji, którego po-
wierzchnia nie może być mniejsza niż 800 m2;  

b) usługi komercyjne, realizowane jako budynki 
wolnostojące lub dobudowane do budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego na istnieją-
cych działkach oraz na nowo wydzielanych 
działkach, zgodnie § 4, ust. 19 lub na terenie 
inwestycji, którego powierzchnia nie może 
być mniejsza niż 1000 m2, usytuowanych wy-
łącznie przy drogach publicznych 
i posiadających z nich zjazd;  

c) usługi komercyjne realizowane jako wynajem 
pokoi dla turystów w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne:  
a) budownictwo rekreacji indywidualnej realizo-

wane na istniejących działkach oraz na dział-
kach nowo wydzielanych o powierzchni nie 
mniejszej niż 500 m2;  

b) usługi podstawowe, realizowane jako wbu-
dowane na istniejących działkach oraz na no-
wo wydzielanych działkach, zgodnie § 4, ust. 
19 lub na terenie inwestycji, którego po-
wierzchnia nie może być mniejsza niż 800 m2;  

c) usługi komercyjne jako wbudowane o po-
wierzchni do 40% całkowitej powierzchni bu-
dynku mieszkalnego na istniejących działkach 
oraz na nowo wydzielanych działkach, zgod-
nie § 4, ust 19 lub na terenie inwestycji, które-
go powierzchnia nie może być mniejsza niż 
1000 m2;  

d) drobna wytwórczoņć nie zakłócająca funkcji 
mieszkaniowej realizowana w ramach prze-
znaczenia podstawowego, na istniejących 
działkach oraz na nowo wydzielanych dział-
kach, zgodnie § 4, ust 19 lub na terenie inwe-
stycji, którego powierzchnia nie może być 
mniejsza niż 1500 m2 i posiadających dostęp 
do dróg publicznych. Obowiązuje realizacja 
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obiektów drobnej wytwórczoņci w budynkach 
wolnostojących o wysokoņci w kalenicy do 
7 metrów nad poziom istniejącego terenu od 
strony przystokowej;  

e) obiekty budowlane infrastruktury technicznej, 
drogi wewnętrzne, miejsca postojowe;  

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju 
usług i drobnej wytwórczoņci za wyjątkiem wy-
mienionych w punkcie 2;  

4) Łączna powierzchnia zabudowy na wydzielonej 
działce lub terenie inwestycji nie może przekro-
czyć 50% ich powierzchni;  

5) Powierzchnia zabudowy usługowej lub drobnej 
wytwórczoņci realizowanej jako budynki wolno-
stojące lub dobudowane do budynków miesz-
kalnych na wydzielonej działce lub terenie inwe-
stycji, nie może przekraczać 50% całkowitej po-
wierzchni przewidzianej do zabudowy, ustalonej 
w pkt 4;  

6) Przy przebudowie i odbudowie istniejących 
obiektów obowiązuje:  
a) stosowanie miejscowych materiałów elewa-

cyjnych i charakterystycznego dla regionu de-
talu (gzymsy, obramienia okienne itp.), trady-
cyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. 
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu 
z tworzyw;  

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych;  

c) stosowanie kolorystyki pokrycia połaci da-
chowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobrązowy, grafitowy, czarny matowy, ciem-
nozielony lub naturalnej dachówki (kolor ce-
glasty);  

7) Obowiązują następujące zasady realizacji no-
wych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
budynków rekreacji indywidualnej i budynków 
usługowych oraz rozbudowy lub nadbudowy 
istniejących budynków mieszkalnych i usługo-
wych, we wszystkich terenach oznaczonych 
symbolami od 1.MN/U do 3.MN/U:  
a) realizacja budynków w zabudowie wolnosto-

jącej lub w wypadku budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych gdy szerokoņć działki wynosi 
16 m i poniżej w zabudowie bliźniaczej, w tym 
w granicy działki;  

b) kubatura budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego do 1200 m3. Do ww. kubatury nie wlicza 
się kubatury dobudowanego budynku gospo-
darczego, usługowego, garażowego lub czę-
ņci kubatury budynku przeznaczonej dla ww. 
przeznaczenia.  

c) kubatura budynku rekreacji indywidualnej nie 
większa niż 400 m3. Do ww. kubatury nie wli-
cza się kubatury dobudowanego budynku go-
spodarczego, garażowego lub częņci kubatury 
budynku przeznaczonej dla ww. przeznaczenia  

d) realizacja budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych o wysokoņci w kalenicy do 9 metrów 
nad poziom istniejącego terenu od strony 
przystokowej;  

e) realizacja budynków rekreacji indywidualnej 
o wysokoņci w kalenicy do 7 metrów nad po-
ziom istniejącego terenu od strony przysto-
kowej;  

f) realizacja budynków usługowych o wysokoņci 
w głównej kalenicy do 7 metrów nad poziom 
terenu od strony przystokowej;  

g) przy realizacji nowych budynków oraz nadbu-
dowie budynków obowiązek realizacji dachów 
jako dwuspadowych lub wielopołaciowych 
o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 
300 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci dacho-
wych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrą-
zowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozie-
lony lub naturalnej dachówki (kolor ceglasty). 
W wypadku realizacji budynków usługowych 
jako dobudowanych do budynków mieszkal-
nych dopuszcza się realizacje dachów jedno-
spadowych o kącie nachylenia połaci pomię-
dzy 300 – 450;  

h) przy rozbudowie budynków dopuszcza się re-
alizację dachów jako jednospadowych, dwu-
spadowych, czteropołaciowych lub wielopo-
łaciowych o kącie nachylenia głównych połaci 
do 450 i kolorystyce pokrycia połaci dacho-
wych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrą-
zowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozie-
lony lub naturalnej dachówki (kolor ceglasty). 
Obowiązuje zakaz realizacji dachów o kacie 
nachylenia poniżej 10%. Dopuszcza się przy 
rozbudowie istniejących budynków, inne roz-
wiązania i kąty nachylenia połaci dachowych, 
stanowiące kontynuację istniejących w nich 
rozwiązań;  

i) zakaz przesuwania w pionie połaci dacho-
wych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci 
dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy wyglądów dachowych i lukarn) 
z dopuszczeniem załamania połaci i zmiany 
kąta ich nachylenia w strefie okapu na da-
chów jako otwarć pulpitowych wychodzących 
z kalenicy na długoņci powyżej 1/2 elewacji 
kalenicowej. Zmiana kąta nachylenia połaci 
może nastąpić w odległoņci nie mniejszej niż 
1/3 długoņci połaci licząc od kalenicy. Dopusz-
cza się otwarcia dachowe typu: okna połacio-
we, lukarny, facjatki, dymniki, „jaskółki”, „ka-
pliczki”, otwarcia pulpitowe, lukarny łukowe 
typu „wole oko” itp. Szerokoņć jednej lukarny 
liczona w najszerszym jej miejscu, nie może 
przekroczyć ½ długoņci całej połaci dachowej 
(tzn. szerokoņć czołowej ņciany lukarny bez 
okapów). Łączna szerokoņć lukarn nie może 
przekroczyć 2/3 długoņci całej połaci dacho-
wej. Zakaz realizacji dachów namiotowych;  

j) dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych oraz stosowa-
nie miejscowych materiałów elewacyjnych 
i charakterystycznego dla regionu detalu 
(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej 
kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. Zakaz 
stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw;  

k) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki ele-
wacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych;  

8) Dopuszcza się lokalizację parterowych budyn-
ków gospodarczych i garaży z poddaszem użyt-
kowym, realizowanych jako wolnostojące lub 
dobudowane do mieszkalnych. Wysokoņć bu-
dynków nie może przekroczyć w kalenicy wyso-
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koņci 7 metrów nad poziom istniejącego terenu 
od strony przystokowej. Obowiązuje realizacja 
dachów jako dwuspadowych, czteropołacio-
wych lub wielopołaciowych oraz w wypadku 
dobudowanych do budynków mieszkalnych da-
chów jednospadowych, o kącie nachylenia po-
łaci do 350 i kolorystyce pokrycia połaci dacho-
wych, takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrą-
zowy, grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony 
lub naturalnej dachówki (kolor ceglasty). 
W wypadku realizacji budynków jako wolnosto-
jących obowiązuje zakaz przesuwania w pionie 
połaci dachowych o wspólnej kalenicy i realiza-
cji połaci dachowych o różnym kącie nachyle-
nia;  

9) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie 
czynnych nie mniejszych niż 30% powierzchni 
działki lub terenu inwestycji;  

10) Dostęp do terenów z wyznaczonych na rysunku 
planu dróg publicznych oraz poprzez niewy-
znaczone na rysunku planu wewnętrzne drogi 
i ciągi komunikacyjne realizowane zgodnie 
z przepisami odrębnymi;  

11) Na stanowiskach postojowych, placach maga-
zynowych i drogach wewnętrznych obowiązuje 
realizacja szczelnych nawierzchni ze spadkami 
zapewniającymi spływ wody opadowej do 
wpustów kanalizacyjnych z osadnikami błota 
i łapaczami oleju;  

12) Obowiązuje realizacja nie mniej niż 1 miejsce 
postojowe (w tym 1-no w garażu) na jeden bu-
dynek mieszkalny jednorodzinny. Obowiązuje 
realizacja dodatkowo nie mniej niż 2 miejsc po-
stojowych na każdej działce, na której będzie 
realizowana funkcja usługowa lub drobna wy-
twórczoņć. Do ww. miejsc postojowych 
w zabudowie, w której będzie realizowana 
drobna wytwórczoņć lub usługi wlicza się miej-
sca w garażu.  

§ 9. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG PU-
BLICZNYCH  

1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbo-
lem UPo – pow. 0,13 ha. Obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenów:  

1) Zagospodarowanie terenu związane jest z reali-
zacją celu publicznego;  

2) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi 
oņwiaty;  

3) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – obiekty 
i urządzenia sportowe, zieleń urządzona, obiekty 
budowlane infrastruktury technicznej;  

4) Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, odbu-
dowę i rozbudowę istniejącego budynku oņwia-
ty na zasadach okreņlonych w ustaleniach pkt.7;  

5) Dopuszcza się zmianę użytkowania obiektu, pod 
warunkiem wprowadzenia usług realizujących 
innego rodzaju cele publiczne;  

6) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
60% powierzchni terenu;  

7) W zakresie kształtowania architektury nowych 
obiektów oraz przy odbudowie, nadbudowie, 
przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu 
obowiązuje:  

a) realizacja budynków o wysokoņci w kalenicy 
nie większej niż 15 metrów nad istniejący po-
ziom terenu od strony przystokowej;  

b) obowiązek realizacji dachów jako dwuspado-
wych, czteropołaciowych lub wielopołacio-
wych o kącie nachylenia głównych połaci po-
między 300 – 450 i kolorystyce pokrycia połaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobrązowy, grafitowy lub naturalnej dachówki 
(kolor ceglasty), za wyjątkiem basenu i sali 
gimnastycznej;  

c) obowiązuje zakaz przesuwania w pionie połaci 
dachowych o wspólnej kalenicy, realizacji po-
łaci dachowych o różnym kącie nachylenia 
(nie dotyczy wyglądów dachowych) 
i otwierania dachów jako otwarć pulpitowych 
wychodzących z kalenicy. Dopuszcza się 
otwarcia dachowe typu okna połaciowe i lu-
karny. Zakaz realizacji dachów namiotowych;  

d) obowiązuje dostosowanie architektury bu-
dynków do lokalnych tradycji budowlanych 
oraz stosowanie miejscowych materiałów 
elewacyjnych i charakterystycznego dla re-
gionu detalu (gzymsy, obramienia okienne 
itp.) tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów 
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach 
sidingu z tworzyw sztucznych;  

e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki ele-
wacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych;  

8) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zago-
spodarowania działki, na pow. min 25% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym 
kompozycji zieleni urządzonej; 

9) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 
w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 5;  

10) Dostęp do terenu z ustalonej w planie 
i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy do-
jazdowej.  

2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolem 
UP – pow. 0,03 ha. Obowiązują następujące zasa-
dy zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – usługi słu-
żące porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu 
oraz ochronie przeciwpożarowej, usługi kultury;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – zieleń 
urządzona i parkingi;  

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
60% pow. terenu;  

4) W zakresie kształtowania architektury obiektu 
obowiązuje:  
a) wysokoņć obiektów w kalenicy nie może 

przekroczyć 12 metrów nad istniejący poziom 
terenu od strony przystokowej;  

b) realizacja dachów jako dwuspadowych, czte-
ropołaciowych lub wielopołaciowych o kącie 
nachylenia głównych połaci pomiędzy 300 – 
450 i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, 
takiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 
grafitowy lub naturalnej dachówki (kolor ce-
glasty);  

c) zakaz przesuwania w pionie połaci dacho-
wych o wspólnej kalenicy, realizacji połaci 
dachowych o różnym kącie nachylenia (nie 
dotyczy wyglądów dachowych) i otwierania 
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dachów jako otwarć pulpitowych wychodzą-
cych z kalenicy. Dopuszcza się otwarcia da-
chowe typu okna połaciowe i lukarny;  

d) dostosowanie architektury budynków do lo-
kalnych tradycji budowlanych oraz stosowa-
nie miejscowych materiałów elewacyjnych 
i charakterystycznego dla regionu detalu 
(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyj-
nej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. 
Zakaz stosowania na elewacjach sidingu 
z tworzyw;  

e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych;  

5) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zago-
spodarowania działki, na pow. min 10% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych, 
w tym kompozycji zieleni urządzonej.  

6) Dostęp do terenu z ustalonej w planie 
i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lo-
kalnej;  

3. Tereny zabudowy usługowej - sakralnej, oznaczone 
symbolem UPr – pow. 0,31 ha. Obowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu - usługi sa-
kralne;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ra-
mach przeznaczenia podstawowego – zieleń 
urządzona z obiektami i urządzeniami małej ar-
chitektury, obiekty budowlane infrastruktury 
technicznej;  

3) W zakresie kształtowania architektury obiektu 
sakralnego, obowiązuje dostosowanie architek-
tury budynku do lokalnych tradycji budowla-
nych oraz stosowanie miejscowych materiałów 
elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu 
detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), trady-
cyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowalskich. 
Obowiązuje zakaz stosowania agresywnej kolo-
rystyki elewacji i intensywnych kolorów. Obo-
wiązuje stosowanie kolorów pastelowych;  

4) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zago-
spodarowania działki, na pow. min 30% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych, w tym 
kompozycji zieleni urządzonej;  

5) Dostęp do terenu z ustalonej w planie 
i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lo-
kalnej;  

6) Obowiązek realizacji nie mniej niż 15 miejsc po-
stojowych.  

4. Tereny usług, oznaczone symbolem US – pow. 
0,74 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów:  

1) Zagospodarowanie terenu związane jest 
z realizacją celu publicznego;  

2) Przeznaczenie podstawowe - obiekty i urządze-
nia sportowe;  

3) Przeznaczenie dopuszczalne – tereny zieleni, 
parkingi, obiekty budowlane infrastruktury 
technicznej;  

4) Dopuszcza się realizację pól do gier sporto-
wych, w tym boisk sportowych, obiektów 
i urządzeń małej architektury, zadaszonych ta-

rasów, drewnianych altan, urządzonych miejsc 
na ognisko i do grillowania itp.;  

5) Obowiązuje zakaz realizacji budynków, za wy-
jątkiem jednego obiektu kubaturowego 
o funkcji socjalno – administracyjnej (budynek 
klubowy) o kubaturze do 1000 m3;  

6) W zakresie kształtowania architektury budynku 
o funkcji socjalno – administracyjnej obowiązu-
je:  
a) wysokoņć obiektu w kalenicy nie może prze-

kroczyć 9 metrów nad poziom terenu od 
strony przystokowej;  

b) obowiązuje zakaz podpiwniczenia obiektu;  
c) obowiązek realizacji dachów jako dwuspa-

dowych, ewentualnie cztero lub wielopoła-
ciowych o kącie nachylenia połaci pomiędzy 
300 – 400 i kolorystyce pokrycia połaci da-
chowych, takiej jak ciemnoczerwony, ciem-
nobrązowy, grafitowy, ciemnozielony;  

d) obowiązuje zakaz realizacji dachów 
o kalenicy przesuniętej w pionie, realizacji 
połaci dachowych o różnym kącie nachylenia 
(nie dotyczy wyglądów dachowych) 
i otwierania dachów na całej długoņci. obo-
wiązuje dostosowanie architektury budyn-
ków do lokalnych tradycji budowlanych oraz 
stosowanie miejscowych materiałów elewa-
cyjnych i charakterystycznego dla regionu 
detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), 
tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów kowal-
skich. Zakaz stosowania na elewacjach sidin-
gu;  

e) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązuje 
stosowanie kolorów pastelowych;  

7) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów tymczaso-
wych za wyjątkiem lokalizacji obiektów tymcza-
sowych związanych z obsługą i organizacją im-
prez;  

8) Obowiązuje uwzględnienie w projekcie zago-
spodarowania działki, na pow. min 20% po-
wierzchni terenów biologicznie czynnych;  

9) Obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń pełnych;  
10) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 

w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 20;  
11) Dostęp do terenów z ustalonej w planie 

i wyznaczonej na rysunku planu drogi klasy lo-
kalnej.  

§ 10. USTALENIA DLA TERENÓW PRODUKCYJ-
NYCH  

1. Tereny produkcji, oznaczone symbolem: PPn - 
pow. 1,35 ha. Obowiązują następujące zasady za-
gospodarowania terenów:  

1) Przeznaczenie podstawowe terenu – produkcja, 
składowanie, magazynowanie;  

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu – drobna 
wytwórczoņć, usługi, zieleń izolacyjna, obiekty 
budowlane infrastruktury technicznej, drogi 
wewnętrzne, miejsca postojowe;  

3) Dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, od-
budowę i rozbudowę istniejących budynków 
na zasadach okreņlonych w ustaleniach pkt.4;  

4) Przy realizacji nowych budynków oraz rozbu-
dowie, przebudowie, odbudowie i nadbudowie 
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istniejących obowiązuje uwzględnienie nastę-
pujących zasad:  
a) realizacja obiektów jako wolnostojących;  
b) wysokoņć liczona od istniejącego poziomu 

terenu do najwyżej położonego elementu 
konstrukcji dachowej nie więcej niż 12 me-
trów od strony przystokowej;  

c) realizacja dachów jako dwuspadowych, 
ewentualnie wielopołaciowych o kącie na-
chylenia głównych połaci do 450 
i kolorystyce pokrycia połaci dachowych, ta-
kiej jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 
grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony 
lub naturalnej dachówki (kolor ceglasty). 
Dopuszcza się dachy pulpitowe i dachy pła-
skie;  

d) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązu-
je stosowanie kolorów pastelowych;  

5) Obowiązuje uwzględnienie na powierzchni nie 
mniejszej niż 20% terenów biologicznie czyn-
nych, w tym kompozycji zieleni urządzonej;  

6) Dostęp do terenu z ustalonej w planie i wyzna-
czonej na rysunku planu drogi wewnętrznej;  

7) Na stanowiskach postojowych, placach maga-
zynowych i drogach wewnętrznych obowiązu-
je realizacja szczelnych nawierzchni ze spad-
kami zapewniającymi spływ wody opadowej 
do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami bło-
ta i łapaczami oleju;  

8) Obowiązek realizacji miejsc parkingowych, 
w zależnoņci od potrzeb – nie mniej niż 
20 mp/1000 m2 pow. użytkowej obiektu;  

 
Rozdział III 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI.  

§ 11. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG  

1. Tereny komunikacji - droga publiczna, oznaczona 
symbolem 1.KDL – pow. 4,32 ha. Obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania terenów:  

1) Teren drogi powiatowej klasy lokalnej (Nr 1533 
K Stary Sącz – Przysietnica – Barcice) 
o szerokoņci w liniach rozgraniczających 15 m 
i jej elementów realizowanych na zasadach 
okreņlonych w przepisach odrębnych, takich 
jak:  
a) jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 5 m;  
b) chodniki;  
c) przystanki komunikacji autobusowej  
d) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z funkcjonowaniem drogi.  
2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, na 

zasadach okreņlonych w przepisach odrębnych.  

2. Tereny komunikacji - drogi publiczne, oznaczona 
symbolem 2.KDL – pow. 0,84 ha, 3.KDL - pow. 
1,56 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów:  

1) Tereny dróg gminnych klasy lokalnej 
o szerokoņci w liniach rozgraniczających 12 m 
i jej elementów realizowanych na zasadach 
okreņlonych w przepisach odrębnych, takich 
jak:  
a) jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 5 m;  

b) chodniki;  
c) przystanki komunikacji autobusowej  
d) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z funkcjonowaniem drogi.  
2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej, na 

zasadach okreņlonych w przepisach odrębnych;  

3. Tereny komunikacji - drogi publiczne, oznaczone 
symbolami: 1.KDD – pow. 1,41 ha, 2.KDD – pow. 
0,75 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów:  

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg publicz-
nych klasy dojazdowej o szerokoņci w liniach 
rozgraniczających 10 m i jej elementów, takich 
jak:  
a) jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 4,5 m;  
b) chodniki;  
c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z funkcjonowaniem drogi;  
2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej 

w liniach rozgraniczających drogi.  

4. Tereny komunikacji - drogi wewnętrzne, oznaczone 
symbolami: 2.KDW – pow. 0,12 ha, 6.KDW – pow. 
0,53 ha, 7.KDW – pow. 0,60 ha, 9.KDW – pow. 0,68 
ha, 10.KDW – pow. 1,19 ha, 11.KDW – pow. 0,41 
ha, 12.KDW – pow. 0,53 ha, 13.KDW – pow. 0,07 
ha, 14.KDW – pow. 0,81 ha, 17.KDW – pow. 1,07 
ha, Obowiązują następujące zasady zagospodaro-
wania terenów:  

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg we-
wnętrznych o szerokoņci w liniach rozgranicza-
jących 8 m i jej elementów, takich jak:  
a) jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 4,5 m;  
b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z funkcjonowaniem drogi;  
2) Dopuszcza się realizację zieleni urządzonej 

w liniach rozgraniczających drogi.  

5. Tereny komunikacji - drogi wewnętrzne, oznaczone 
symbolami: 1.KDW – pow. 0,11 ha, 3.KDW – pow. 
0,07 ha, 4.KDW – pow. 0,11 ha, 5.KDW – pow. 
0,22 ha, 8.KDW – pow. 0,20 ha, 15.KDW – pow. 
0,19 ha, 16.KDW – pow. 0,10 ha, 18.KDW – pow. 
0,10 ha Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów:  

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji dróg we-
wnętrznych klasy dojazdowej o szerokoņci 
w liniach rozgraniczających 6 m i jej elementów, 
takich jak:  
a) jezdnia o szerokoņci nie mniejszej niż 4,5 m;  
b) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z funkcjonowaniem drogi;  
2) Obowiązek realizacji placu do zawracania 

o wymiarach 15mx15m na zakończeniu dróg ozna-
czonych symbolem 4.KDW i 15.KDW.  

§ 12. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW PAR-
KINGÓW  

1. Tereny parkingu oznaczone symbolem 1.KS – pow. 
0,32 ha. Obowiązują następujące zasady zagospo-
darowania terenów:  

1) Możliwoņć realizacji nie więcej niż 120 miejsc 
postojowych;  

2) Zakaz realizacji obiektów kubaturowych;  
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3) Obowiązek wkomponowania miejsc postojo-
wych w zieleń drzewiasto – krzewiastą;  

4) Obowiązek oczyszczania wód opadowych 
z terenów placów z substancji ropopochodnych 
oraz częņci stałych;  

2. Tereny parkingu oznaczone symbolem 2. KS – 
pow. 0,07 ha. Obowiązują następujące zasady za-
gospodarowania terenów:  

1) Możliwoņć realizacji nie więcej niż 20 miejsc po-
stojowych;  

2) Zakaz realizacji obiektów kubaturowych;  
3) Obowiązek oczyszczania wód opadowych z te-

renów placów z substancji ropopochodnych 
oraz częņci stałych;  

 
DZIAŁ III 

PRZEPISY PRZEJŅCIOWE I KOŃCOWE.  

§ 13. Brak treņci  

Ustala się z tytułu uchwalenia planu 
i związanego z tym wzrostu wartoņci nieruchomoņci, 
stawkę dla naliczania opłat w wysokoņci:  

1) 30% dla terenów oznaczonych w planie symbolami: 
PPn;  

2) 20% dla terenów oznaczonych w planie symbolami 
MN; MN/U  

3) 10% dla terenów pozostałych.  

§ 14. Brak treņci  

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 
Starego Sącza.  

§ 15. Brak treņci  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Małopolskiego.  

§ 16. Brak treņci  

Uchwała podlega publikacji na stronie interne-
towej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miej-
skiego w Starym Sączu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu 

Kazimierz Gizicki 
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Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr VIII/72/2011 
Rady Miejskiej w Starym Sączu 
z dnia 13 czerwca 2011 r.  
 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ‟ MOSZCZENICA WYŻNA 
 

RYSUNEK PLANU ‟ SKALA 1:2000* 
 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr VIII/72/2011 
Rady Miejskiej w Starym Sączu 
z dnia 13 czerwca 2011 r.  

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY MIEJSKIEJ o sposobie 

realizacji i zasadach finansowania zapisanych 
w planie „Moszczenica Wyżna”, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy  

I. Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy.  

1) Do realizacji w latach 2011 – 2020 przewidziano:  
a) budowę sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej 

z programu operacyjnego „Infrastruktura 
i Ņrodowisko” w terenach zurbanizowanych 
(w których można uzyskać wskaźnik powyżej 
120 mieszkańców/km) wzdłuż drogi powia-
towej 1.KDL;  

b) realizację sieci wodociągowej wraz ze zbior-
nikiem na osiedlach „Dział” i „Zaugory;  

c) budowę mostu nad potokiem Moszczenica 
w ciągu drogi gminnej 17.KDW;  

2) Ww. zadanie realizowane będą zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa material-
nego i finansowego w tym zakresie.  
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3) Realizacja w okresie 2011 – 2020 i latach na-
stępnych, pozostałych inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, należących do zadań 
własnych gminy i ujętych w planie, nie wymaga 
zmiany niniejszego rozstrzygnięcia.  

4) Wydatki na ww. zadania będą wymagały zabez-
pieczenia ņrodków finansowych w budżecie 
miasta pochodzących z dochodów własnych 
gminy i innych źródeł, w przybliżonej wysoko-
ņci:  
a) 9.401.000 zł dla realizacji zadania 1.a w latach 

2015 – 2020 r., w tym:  
- 225.000 zł przygotowanie inwestycji (do-

kumentacja projektowa);  
b) 1.845.000 zł dla realizacji zadania 1.b w latach 

2013 – 2016 r.;  
c) 481.500 zł dla realizacji zadania 1.c w latach 

2012 – 2013 w tym:  
- 18.000 zł przygotowanie inwestycji (doku-

mentacja projektowa);  
5) Prognozowaną wysokoņć kosztów okreņlono 

bez uwzględnienia zamian wartoņci nakładów 
inwestycyjnych w czasie, na podstawie progno-
zy skutków finansowych uchwalenia planu 
miejscowego Moszczenica Wyżna, sporządzo-
nej w maju 2010 r.  

6) Poszczególne zadania będą realizowane siłami 
własnymi gminy z dopuszczeniem realizacji si-
łami zewnętrznymi. Wyłonienie wykonawcy 
powinno odbywać się w trybie i na zasadach 
okreņlonych w ustawie – Prawo zamówień pu-
blicznych.  

 

II. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-

leżą do zadań własnych gminy, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych.  

1) Powyższe zadania finansowane będą ze ņrod-
ków krajowych i unijnych. Ņrodki krajowe czę-
ņciowo pochodzić będą ze ņrodków własnych 
gminy i budżetu państwa, funduszy i dotacji ce-
lowych, pożyczek i kredytów, ņrodków instytucji 
pozabudżetowych. Ņrodki unijne pochodzić bę-
dą z funduszy strukturalnych.  

2) Dopuszcza się udział innych niż gmina inwesto-
rów w finansowaniu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy.  

3) Rozstrzygnięcie nie jest uchwałą budżetową 
w sprawie planowanych wydatków na inwesty-
cje z zakresu infrastruktury technicznej, tylko 
propozycją do rozważenia przy uchwalaniu 
w przyszłoņci budżetu gminy w tej częņci.  

III. Sposób realizacji i zasady finansowania w/w inwe-
stycji winny być uwzględnione w Wieloletnim 
planie finansowym i Wieloletnim programie inwe-
stycyjnym.  

 

IV. Zmiany ustalonych w pkt. I i II, sposobów realizacji 
oraz zasad finansowania zapisanych w planie 
„Moszczenica Wyżna” inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, dokonane zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych, nie wymagają zmiany 
niniejszego rozstrzygnięcia.  
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Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VIII/72/2011 
Rady Miejskiej w Starym Sączu 
z dnia 13 czerwca 2011 roku  

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM 

SĄCZU, O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 
NIEUWZGLENIONYCH i UWAGLĈDNIONYCH 
CZĈŅCIOWO, ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO „MOSZCZENICA WYŻNA”  

Uwaga: numery uwag, zgodnie z numeracją 
w wykazie uwag wniesionych do wyłożonego do wglą-
du publicznego w dniach od 21 wrzeņnia 2010 r. do 22 
października 2010 r. oraz w dniach od 1 marca 2011 r. 
do 29 marca 2011 r., projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego „MOSZCZENICA WY-
ŻNA”.  

UWAGI ZŁOŻONE W TRAKCIE PIERWSZEGO WY-
ŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO 
WGLĄDU (w dniach od 21 wrzeņnia 2010r. do 22 paź-
dziernika 2010 r.)  

Uwaga nr 1 dotycząca przeznaczenia działki 326 pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z możliwoņcią 
jej podziału na dwie działki (docelowo dwa domy miesz-
kalne).  

Uwagi nie uwzględniono. Działka wymieniona we 
wniosku nie może zostać włączona do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na jej położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących:  

- tereny rolne położone w terenach o najwyższych wa-
lorach krajobrazowych i wysokich walorach widoko-
wych;  

- obszary otwarte rolno – zadrzewieniowych oraz tere-
ny ciągów ekologicznych, w których konieczna jest 
zmiana charakteru użytkowania dla zapewnienia 
spójnoņci struktur przyrodniczych.  

W ustaleniach studium w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudo-
wy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych i wież telefonii komórkowej). Zgodnie bowiem 
z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późn. zmianami) ustalenia obowiązującego na 
obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla orga-
nów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 
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a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodno-
ņci z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 2 dotycząca rozszerzenia terenu 4.RM na 
o powierzchnię działki nr 268.  

Uwagi nie uwzględniono. Działka wymieniona we 
wniosku nie może zostać włączona do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na jej położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących:  

- tereny rolne położone w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych i wysokich walorach wido-
kowych;  

- obszary otwarte rolno – zadrzewieniowych oraz tere-
ny ciągów ekologicznych, w których konieczna jest 
zmiana charakteru użytkowania dla zapewnienia 
spójnoņci struktur przyrodniczych.  

W ustaleniach studium w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudo-
wy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych i wież telefonii komórkowej). Zgodnie bowiem 
z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późn. zmianami) ustalenia obowiązującego na 
obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla orga-
nów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 
a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodno-
ņci z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 3 dotycząca włączenia do terenów bu-
dowlanych działki nr 330 z możliwoņcią realizacji w jej 
północnej częņci budynku mieszkalnego jednorodzinne-
go z garażem.  

Uwagi nie uwzględniono. Działka wymieniona we 
wniosku nie może zostać włączona do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na jej położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących:  

- tereny rolne położone w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych i wysokich walorach wi-
dokowych,  

- obszary otwarte rolno – zadrzewieniowych oraz te-
reny ciągów ekologicznych, w których konieczna jest 
zmiana charakteru użytkowania dla zapewnienia 
spójnoņci struktur przyrodniczych.  

W ustaleniach studium w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudo-
wy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-

tycznych i wież telefonii komórkowej). Zgodnie bowiem 
z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późn. zmianami) ustalenia obowiązującego na 
obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla orga-
nów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 
a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodno-
ņci z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 5 dotycząca włączenia działek 418/4, 
418/5 i 418/1 do terenów budowlanych, np.: sąsiedniego 
terenu oznaczonego symbolem 35.MN.  

Uwaga jest już w projekcie planu częņciowo 
uwzględniona, gdyż częņć działki o nr 418/1 położona 
wzdłuż drogi 10.KDW znajduje się w terenie oznaczo-
nym symbolem 35.MN. Pozostała częņć działki nr 418/1 
oraz działki nr 418/4 i 418/5 nie mogą zostać włączone 
do terenów przeznaczonych do zabudowy ze względu 
na ich położenie w obowiązującym studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Stary Sącz, w terenach wskazanych do 
objęcia zakazem zabudowy obejmujących:  

- tereny rolne położone w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych i wysokich walorach wido-
kowych;  

- obszary otwarte, rolno – zadrzewieniowe oraz tereny 
zmeliorowane wymagające ochrony systemów dre-
narskich.  

W ustaleniach studium w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudo-
wy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych i wież telefonii komórkowej). Zgodnie bowiem 
z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późn. zmianami) ustalenia obowiązującego na 
obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla orga-
nów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 
a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodno-
ņci z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 6 dotycząca włączenia do terenów bu-
dowlanych całej działki nr 325 lub jej częņci na całej 
długoņci wzdłuż drogi.  

Uwaga jest już w projekcie planu częņciowo 
uwzględniona poprzez włączenie częņci działki o nr 325 
położonej wzdłuż drogi 8.KDW do terenów zabudowy 
zagrodowej oznaczonych symbolem 7.RM. Ww. częņć 
działki włączono do terenów przeznaczonych do zabu-
dowy wyłącznie z uwagi na jej bezpoņrednie sąsiedztwo 
z działką nr 324, na której znajduje się istniejąca zabu-
dowa siedliskowa. Ponadto po przeciwległej stronie 
drogi oznaczonej symbolem 8.KDW również zlokalizo-
wana jest zabudowa zagrodowa w granicach admini-
stracyjnych wsi Skrudzina. Zgodnie z ustaleniami stu-
dium w terenach otwartych, rolno – zadrzewieniowych 
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dopuszcza się jedynie utrzymanie istniejących obiektów 
(w tym historycznej zabudowy przysiółkowej), 
z możliwoņcią adaptacji na cele rekreacyjne 
i agroturystyczne oraz realizacji nowych obiektów 
w ramach istniejących siedlisk.  

Uwaga nr 7 dotycząca włączenia do terenów budow-
lanych działki nr 327. Autorka uwagi ma zamiar prowa-
dzić działalnoņć o charakterze agroturystycznym na 
przedmiotowej nieruchomoņci.  

Uwagi nie uwzględniono. Działka wymieniona we 
wniosku nie może zostać włączona do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na jej położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących:  

- tereny rolne położone w terenach o najwyższych wa-
lorach krajobrazowych i wysokich walorach widoko-
wych, w obszarach otwartych rolno – zadrzewienio-
wych ;  

- tereny ciągów ekologicznych, w których konieczna 
jest zmiana charakteru użytkowania dla zapewnienia 
spójnoņci struktur przyrodniczych.  

W ustaleniach studium w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudo-
wy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych i wież telefonii komórkowej). Zgodnie bowiem 
z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z późn. zmianami) ustalenia obowiązującego na 
obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla orga-
nów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 
a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodno-
ņci z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 8 dotycząca sprzeciwu wobec oznaczenia 
terenu działki nr 414 symbolem 2.R. Autorka uwagi 
realizuje na przedmiotowej działce budynek mieszkalny 
jednorodzinny, na podstawie decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu nr 59/2004 z dnia 
25.10.2005 r. i wnosi o włączenie działki do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wyznaczonej 
na działkach sąsiednich (33.MN).  

Uwagi nie uwzględniono. Działka wymieniona we 
wniosku nie może zostać włączona do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na jej położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących:  

- tereny rolne położone w terenach o najwyższych wa-
lorach krajobrazowych i wysokich walorach widoko-
wych,  

- obszary otwarte, rolno – zadrzewieniowe oraz tereny 
zmeliorowane wymagających ochrony systemów 
drenarskich.  

Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) ustalenia 
obowiązującego na obszarze gminy studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu pla-
nów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 
1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu 
jego zgodnoņci z ustaleniami. W wypadku decyzji 
o warunkach zabudowy ww. zgodnoņć ze studium nie 
jest wymagana. Autorka uwagi w treņci wniosku pisze, 
iż jest w trakcie realizacji budynku mieszkaniowego 
jednorodzinnego, w związku z czym w projekcie planu 
mimo, iż teren nie jest przeznaczony do zabudowy dział-
ka nr 414 włączona została do terenów rolnych ozna-
czonych symbolem 2.R, w których zgodnie z ustaleniami 
projektu planu: „Dopuszcza się przebudowę, rozbudo-
wę, nadbudowę i odbudowę istniejących obiektów 
w granicach istniejącej zabudowy”.  

Uwaga nr 9 dotycząca włączenia do terenów budow-
lanych działki nr 338/1 i przeznaczenia jej pod budownic-
two mieszkaniowe jednorodzinne.  

Uwagi nie uwzględniono. Działka wymieniona we 
wniosku nie może zostać włączona do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na jej położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących:  

- tereny rolne położone w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych i wysokich walorach wido-
kowych,  

- obszary otwarte rolno – zadrzewieniowe oraz tereny 
ciągów ekologicznych, w których konieczna jest 
zmiana charakteru użytkowania dla zapewnienia 
spójnoņci struktur przyrodniczych.  

W ustaleniach studium w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudo-
wy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych). Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) ustalenia 
obowiązującego na obszarze gminy studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu pla-
nów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 
1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu 
jego zgodnoņci z ustaleniami studium.  

Uwaga nr 10 dotycząca włączenia do terenów bu-
dowlanych działek nr 260/2, 260/3, 260/4. Działki te są 
objęte planem miejscowym „Moszczenica Wyżna 1” 
z 1995 r., w którym to wyznaczony teren budowlany nie 
jest możliwy do zabudowy gdyż znajduje się w terenie 
potoku.  

Uwagę uwzględniono częņciowo, włączając częņć 
działek o nr 260/2/3, bezpoņrednio sąsiadującą 
z istniejącą zabudową, do terenów zabudowy mieszka-
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niowej jednorodzinnej. Ponadto uwaga w częņci doty-
czącej działki o nr 260/4 jest już w projekcie planu 
uwzględniona, gdyż częņć ww. działki znajduje się 
w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonych symbolem 25.MN.  

Uwaga nr 13 dotycząca uzasadnienia oznaczenia te-
renu działki nr 458 na rysunku planu jako osuwiska.  

W opracowanym przed planem opracowaniu ekofi-
zjograficznym, na podstawie wizji w terenie oraz do-
stępnych materiałów, działka nr 458 zaliczona została do 
terenów strefy ekotonowej od kompleksów leņnych, 
zaliczonej do wskazanego do objęcia zakazem zabudo-
wy kompleksu przyrodniczo –ekologicznego. Ponadto 
w ww. opracowaniu częņć działki zaliczono do terenów 
predysponowanych do inicjowania zjawisk geodyna-
micznych ze względu na kąt nachylenia, położenie po-
między dwoma obszarami źródliskowymi 
o niestabilnych warunkach gruntowo-wodnych oraz 
niewielkie pofalowania morfologii tej częņci stoku, 
wskazanych do zalesień oraz użytkowania jako trwałe 
użytki zielone. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy prawo ochrony ņrodowiska ( art.72) w planach 
miejscowych, przy przeznaczaniu terenów pod różne 
funkcje ustala się proporcje pozwalające na zachowania 
równowagi przyrodniczej na podstawie opracowań 
ekofizjograficznych tj. dokumentów zawierających cha-
rakterystykę poszczególnych elementów przyrodni-
czych, na obszarze objętym opracowaniem oraz ich 
wzajemnych powiązań. W związku z powyższym oraz 
wynikającym z ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym obowiązku 
uwzględnienia w planie granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, w projekcie planu pokazano tereny, które 
w opracowaniu ekofizjograficznym zaliczono do tere-
nów predysponowanych do inicjowania zjawisk geody-
namicznych. Tereny, które w opracowaniu ekofizjogra-
ficznym wskazano jako zagrożone osuwaniem się, 
w projekcie planu wyłączono z terenów przeznaczonych 
do zabudowy, zwłaszcza, iż wszystkie ww. tereny nie 
znajdują się w obowiązującym studium w terenach 
wskazanych dla rozwoju funkcji osiedleńczych. Wymie-
niona w treņci uwagi działka nr 458 w obowiązującym 
studium znajduje się w zasięgu chronionych przed za-
budową terenach otwartych, rolno – zadrzewieniowych 
oraz w terenach ciągów ekologicznych, w których ko-
nieczna jest zmiana charakteru użytkowania dla zapew-
nienia spójnoņci struktur przyrodniczych.  

Uwaga nr 14 dotycząca włączenia do terenów bu-
dowlanych fragmentu działki nr 346 w jej najszerszym 
miejscu (poszerzenie terenu oznaczonego symbolem 
45.MN) oraz całej działki 396 (poszerzenie terenu ozna-
czonego symbolem 42.MN). Autor uwagi wnosi również 
o dopuszczenie wydzielenia trzech działek budowlanych 
na terenie działki 381.  

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego wymienione we wniosku działki 
znajdują się w zasięgu następujących terenów:  

- działka nr 346 w zasięgu obszarów chronionych przed 
zabudową z uwagi na koniecznoņć zapewnienia pra-
widłowego funkcjonowania przyrody oraz ochronę 
krajobrazu kulturowego, w obszarach otwartych, rol-
no – zadrzewieniowych, chronionych przed zainwe-
stowaniem oraz w terenach ciągów ekologicznych, 

w których konieczna jest zmiana charakteru użytko-
wania dla zapewnienia spójnoņci struktur przyrodni-
czych.  

- działka o nr 381 w zasięgu obszarów chronionych 
przed zabudową z uwagi na koniecznoņć zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania przyrody oraz ochronę 
krajobrazu kulturowego, w obszarach otwartych, rol-
no – zadrzewieniowych, chronionych przed zainwe-
stowaniem oraz w terenach o najwyższych walorach 
krajobrazowych i wysokich walorach widokowych. 
W ustaleniach studium w terenach o najwyższych wa-
lorach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudo-
wy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rol-
nictwa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, 
kompleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych 
urządzeń infrastruktury technicznej (głównie linii 
energetycznych).  

- działka nr 396 znajduje się częņciowo w zasięgu ob-
szarów chronionych przed zabudową z uwagi na ko-
niecznoņć zapewnienia prawidłowego funkcjonowa-
nia przyrody oraz ochronę krajobrazu kulturowego 
oraz w obszarach otwartych, rolno – zadrzewienio-
wych, chronionych przed zainwestowaniem, położo-
nych w terenach o najwyższych walorach krajobrazo-
wych i wysokich walorach widokowych a także czę-
ņciowo w zasięgu terenów zainwestowanych, ko-
rzystnych do zabudowy jako dopełnienie istniejących 
struktur;  

W związku z przytoczonymi zapisami studium, uwaga 
w częņci dotyczącej zachodniej częņci działki nr 396, była 
już w wyłożonym do wglądu publicznego projekcie 
planu uwzględniona i znalazła się w terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem 
42.MN. Nie jest natomiast możliwe uwzględnienie uwa-
gi w częņci dotyczącej wschodniej częņci działki nr 396 
oraz działek o nr 346, 381, z uwagi na wynikający z art. 
9 ust. 4 oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 
2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) obowią-
zek zapewnienia zgodnoņci ustaleń planu 
z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzenne.  

Uwaga nr 15 dotycząca dopuszczenia w planie na 
działkach nr 456, 457, 459, 460, 450/1 (na mapie działka 
nr 450, brak podziałów), 452/1 (na mapie działka nr 452, 
brak podziałów) realizacji gospodarstwa agroturystycz-
nego o profilu hodowlanym, czyli możliwoņci budowy 
zagrody rolniczej.  

Uwagę uwzględniono częņciowo, włączając do tere-
nów przeznaczonych dla zabudowy zagrodowej częņć 
działki o nr 456 i 457. Pozostałe tereny wymienione 
w treņci uwagi nie mogą zostać włączone do terenów 
przeznaczonych do zabudowy ze względu na ich poło-
żenie w obowiązującym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Stary Sącz, w terenach wskazanych do objęcia 
zakazem zabudowy obejmujących:  

- obszary otwarte rolno – zadrzewieniowe oraz tereny 
rolne położone w terenach o najwyższych walorach 
krajobrazowych i wysokich walorach widokowych,  

- tereny leņne chronionych przed zainwestowaniem;  
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- tereny ciągów ekologicznych, w których konieczna 

jest zmiana charakteru użytkowania dla zapewnienia 
spójnoņci struktur przyrodniczych.  

W ustaleniach studium w terenach rolnych dopusz-
cza się jedynie utrzymanie istniejących obiektów (w tym 
historycznej zabudowy przysiółkowej), z możliwoņcią 
adaptacji na cele rekreacyjne i agroturystyczne oraz 
realizacji nowych obiektów w ramach istniejących sie-
dlisk. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowania przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) ustale-
nia obowiązującego na obszarze gminy studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
planów miejscowych, a rada gminy zgodnie z art. 20 
ust. 1 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu 
jego zgodnoņci z ustaleniami studium. Ponadto wymie-
nione w treņci uwagi działki w opracowanym przed 
planem opracowaniu ekofizjograficznym zaliczono 
w częņci do kompleksu przyrodniczo-ekologicznego 
obejmującego m.in. tereny leņne i strefy ekotonowe od 
kompleksów leņnych, wskazane do utrzymania funkcji 
przyrodniczych i wyłączenia z zabudowy oraz w częņci 
do kompleksu przyrodniczo- rolnego, wskazanego do 
utrzymania dotychczasowego kierunku użytkowania 
i zagospodarowania. Jak wynika z powyższego działki 
wymienione przez autora uwagi, w opracowaniu ekofi-
zjograficznym nie zostały zaliczone do kompleksów 
przyrodniczo – funkcjonalnych wskazanych dla rozwoju 
funkcji osiedleńczych. Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami ustawy prawo ochrony ņrodowiska w planach 
miejscowych przy przeznaczaniu terenów pod różne 
funkcje ustala się proporcje pozwalające na zachowania 
równowagi przyrodniczej na podstawie opracowań 
ekofizjograficznych tj. dokumentów zawierających cha-
rakterystykę poszczególnych elementów przyrodni-
czych, na obszarze objętym opracowaniem oraz ich 
wzajemnych powiązań.  

Uwaga nr 16 dotycząca, możliwoņci realizacji na te-
renie działek nr 391, 382, 378 budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego wraz z zabudowaniami gospodarczy-
mi.  

Uwagi nie uwzględniono. Działki wymienione we 
wniosku nie mogą zostać włączone do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na ich położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących: tereny rolne położone w terenach 
o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich 
walorach widokowych. W ustaleniach studium 
w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych 
wskazany jest zakaz zabudowy, tworzenia nowych sie-
dlisk, w tym związanych z prowadzeniem gospodarstw 
rolnych i obsługą rolnictwa i przeznaczania gruntów na 
cele nierolnicze, kompleksowego zalesiania oraz realiza-
cji naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej 
(głównie linii energetycznych). Zgodnie bowiem z art. 
9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zmianami) ustalenia obowiązującego na obsza-
rze gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego są wiążące dla organów 
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a rada 

gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci z ustaleniami 
studium.  

Uwaga nr 17 dotycząca, włączenia do terenów bu-
dowlanych działki 406, z możliwoņcią jej podziału na 
3 działki budowlane oraz działki nr 393.  

Uwagi nie uwzględniono. Działki wymienione we 
wniosku nie mogą zostać włączone do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na ich położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących: tereny rolne położone w terenach 
o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich 
walorach widokowych. W ustaleniach studium 
w terenach o najwyższych walorach krajobrazowych 
wskazany jest zakaz zabudowy, tworzenia nowych sie-
dlisk, w tym związanych z prowadzeniem gospodarstw 
rolnych i obsługą rolnictwa i przeznaczania gruntów na 
cele nierolnicze, kompleksowego zalesiania oraz realiza-
cji naziemnych urządzeń infrastruktury technicznej 
(głównie linii energetycznych). Zgodnie bowiem z art. 
9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania prze-
strzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 
z późn. zmianami) ustalenia obowiązującego na obsza-
rze gminy studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego są wiążące dla organów 
gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, a rada 
gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci z ustaleniami 
studium.  

Uwaga nr 21 dotyczy włączenia do terenów budow-
lanych działki nr 418/1.  

Uwaga jest już w projekcie planu częņciowo 
uwzględniona, ponieważ częņć działki o nr 418/1 poło-
żona wzdłuż drogi 10.KDW znajduje się w terenie ozna-
czonym symbolem 35.MN. Pozostała częņć działki nr 
418/1 nie może zostać włączona do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na jej położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących: tereny rolne położone w terenach 
o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich 
walorach widokowych oraz obszary zmeliorowane wy-
magających ochrony systemów drenarskich. 
W ustaleniach studium w terenach o najwyższych walo-
rach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudowy, 
tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych). Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 
27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmiana-
mi) ustalenia obowiązującego na obszarze gminy stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgod-
nie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miej-
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scowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci z ustaleniami 
studium.  

Uwaga nr 22 dotyczy włączenia do terenów budow-
lanych działki nr 418/3.  

Uwagi nie uwzględniono. Działka wymieniona we 
wniosku nie może zostać włączona do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na jej położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących: tereny rolne położone w terenach 
o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich 
walorach widokowych oraz tereny zmeliorowane wy-
magające ochrony systemów drenarskich. 
W ustaleniach studium w terenach o najwyższych walo-
rach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudowy, 
tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych). Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 
27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmiana-
mi) ustalenia obowiązującego na obszarze gminy stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgod-
nie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci z ustaleniami 
studium.  

Uwaga nr 23 dotyczy włączenia do terenów budow-
lanych działki nr 418/4.  

Uwagi nie uwzględniono. Działka wymieniona we 
wniosku nie może zostać włączona do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na jej położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących: tereny rolne położone w terenach 
o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich 
walorach widokowych oraz tereny zmeliorowane wy-
magające ochrony systemów drenarskich. 
W ustaleniach studium w terenach o najwyższych walo-
rach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudowy, 
tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych). Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 
27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmiana-
mi) ustalenia obowiązującego na obszarze gminy stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgod-
nie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci z ustaleniami 
studium.  

Uwaga nr 24 dotyczy włączenia do terenów budow-
lanych działki nr 418/5.  

Uwagi nie uwzględniono. Działka wymieniona we 
wniosku nie może zostać włączona do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na jej położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących: tereny rolne położone w terenach 
o najwyższych walorach krajobrazowych i wysokich 
walorach widokowych oraz tereny zmeliorowane wy-
magające ochrony systemów drenarskich. 
W ustaleniach studium w terenach o najwyższych walo-
rach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudowy, 
tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych). Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 
27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmiana-
mi) ustalenia obowiązującego na obszarze gminy stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgod-
nie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci z ustaleniami 
studium.  

Uwaga nr 25 dotyczy włączenia do terenów budow-
lanych działki nr 331/4 (na mapie częņć działki nr 331/1, 
brak podziałów).  

Uwagi nie uwzględniono. Działka wymieniona we 
wniosku nie może zostać włączona do terenów przezna-
czonych do zabudowy ze względu na jej położenie 
w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stary 
Sącz, w terenach wskazanych do objęcia zakazem zabu-
dowy obejmujących:  

- tereny rolne położone w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych i wysokich walorach wido-
kowych,  

- obszary otwarte, rolno – zadrzewieniowych chronione 
przed zainwestowaniem oraz tereny ciągów ekolo-
gicznych w których konieczna jest zmiana charakteru 
użytkowania dla zapewnienia spójnoņci struktur przy-
rodniczych.  

W ustaleniach studium w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudo-
wy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych). Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym z dnia 
27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmiana-
mi) ustalenia obowiązującego na obszarze gminy stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego są wiążące dla organów gminy przy 
sporządzaniu planów miejscowych, a rada gminy zgod-
nie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci z ustaleniami 
studium.  
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Uwaga nr 27 dotyczy przeznaczenia działki nr 264 pod 
zabudowę zagrodową.  

Uwagę uwzględniono częņciowo, włączając częņć 
wymienionej w treņci uwagi działki do terenów zabu-
dowy zagrodowej. Do terenów przeznaczonych do za-
budowy nie włączono natomiast częņci zachodniej 
i południowej działki. Częņć terenów położona wzdłuż 
zachodniej granicy działki nr 264 zgodnie 
z obowiązującą klasyfikacją gruntów jest terenem le-
ņnym, który zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa wyłączony jest z zabudowy. Natomiast południowa 
częņć działki, na powierzchni nie stanowiącej gruntu 
leņnego, ze względu na jej kształt i parametry (szerokoņć 
od 15 do 20 m) nie może być włączona do terenów za-
budowy, ze względu na wymaganą przepisami prawa 
budowlanego odległoņć projektowanej zabudowy od 
istniejącej drogi i terenów leņnych.  

Uwaga nr 28 dotyczy powiększenia terenu 9.MN 
o działkę nr 33/8, celem budowy domu jednorodzinnego 
na przedmiotowej działce.  

Uwagę uwzględniono częņciowo, w związku z faktem, 
iż ņrodkowa i zachodnia częņć działki nr 33/8 położna 
jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego w zasięgu terenów zainwesto-
wanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie 
istniejących struktur. Z zabudowy wyłączono jedynie 
wschodnią częņć przedmiotowej działki, która przylega 
bezpoņrednio do skarpy przypotokowej i która w obo-
wiązującym studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy znajduje się 
w wyłączonych z zabudowy terenach strefy ekologicznej 
potoku Moszczenica  

UWAGI ZŁOŻONE W TRAKCIE DRUGIEGO WYŁOŻE-
NIA PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
(w dniach 1 marca 2011r. do 29 marca 2011r.)  

Uwaga nr 1 dotycząca przeznaczenia działki 330 pod 
zabudowę zagrodową o profilu sadowniczym.  

 

Uwaga jest bezprzedmiotowa, ponieważ nie dotyczy 
terenów które podlegały wyłożeniu do wglądu publicz-
nego. Zgodnie bowiem z art. 18 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieņć każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do 
publicznego wglądu. Nie mniej jednak działka wymie-
niona we wniosku nie może zostać włączona do tere-
nów przeznaczonych do zabudowy ze względu na jej 
położenie w obowiązującym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Stary Sącz, w terenach wskazanych do objęcia 
zakazem zabudowy obejmujących:  

- tereny rolne położone w terenach o najwyższych walo-
rach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych,  

- obszary otwarte rolno – zadrzewieniowych oraz tere-
ny ciągów ekologicznych, w których konieczna jest 
zmiana charakteru użytkowania dla zapewnienia 
spójnoņci struktur przyrodniczych.  

W ustaleniach studium w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudo-
wy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych i wież telefonii komórkowej). Zgodnie bowiem 
z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zmianami) ustalenia obowiązującego na 
obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla orga-
nów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 
a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala 
plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci 
z ustaleniami studium.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu 
Kazimierz Gizicki 
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UCHWAŁA NR IX/57/2011 
RADY GMINY RABA WYŻNA 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa  
w Gminie Raba Wyżna. 

Na podstawie art.20 ust.1 i art. 27 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 (tekst jednolity Dz.U. 
z 2001 r Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), Rada 
Gminy Raba Wyżna:  

1. po stwierdzeniu zgodnoņci zmiany planu z ustale-
niami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna 
uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/188/2000 Rady 
Gminy Raba Wyżna z dnia 30 listopada 2000 roku 
(z późn. zmianami), 

2. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu zmiany planu, 

3. po rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy, 

uchwala co następuje. 

 
Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie 
Raba Wyżna, zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XLIV/331/2006 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 
27 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa 
w gminie Raba Wyżna (Dz. Urzęd. Wojew. Mało-
polskiego Nr 225 poz. 1535 z dnia 10.05.2006r. 
z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia: 

1) działek nr: 84/354 i 5220/8 oraz częņci działek nr: 
203/2, 203/3, 4853/28, 4827, 853/1, 853/2 i 852 – 
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 

2) działek nr: 5896/29, 5896/30, 5884/1, 5994/7, 
6120/9, 6120/20 – na tereny zabudowy mieszka-
niowej i usług, 

3) działek nr: 5894/2, 5894/10, 162/26, 162/27, 
162/28, 162/29, 162/30, 162/31 i 162/10 oraz czę-
ņci działek nr: 581/2, 580/4 i 692/7 – na tereny 
usług komercyjnych, 

zwaną w tekņcie niniejszej uchwały planem. 

2. Plan obejmuje tereny okreņlone na załącznikach 
graficznych do Uchwał Rady Gminy Raba Wyżna: 
Nr XL/350/2009 z dnia 29 października 2009r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna 
i Nr XL/351/2009 z dnia 29 października 2009 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna 
w zakresie działek o nr: 5826, 5828, 156, 162/9, 
159, 581/2, 580/4, 692/7 położonych w miejscowo-
ņci Skawa. 

§ 2.  

1. Treņć niniejszej uchwały stanowi częņć tekstową 
planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunki planu sporządzone na kopii map zasad-
niczych w skali 1:1000 jako załączniki Nr 1 do 10 
do niniejszej Uchwały, 

2) rozstrzygniecie Rady Gminy Raba Wyżna 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
– jako zał. Nr 11, 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Raba Wyżna 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania - jako zał. Nr 12. 

3. Integralną częņcią ustaleń planu są następujące 
elementy rysunków planu: 

1) granice terenu objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu oraz o różnych warunkach zabudowy 
i zagospodarowania wraz z symbolami identyfi-
kującymi, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

4. Rysunki planu zawierają ponadto oznaczenia 
i elementy objaņnione w legendzie rysunku planu 
– nie stanowiące ustaleń, o których mowa 
w ust. 3. 

5. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Raba Wyżna, obejmującą 
ustalenia wymienione w tekņcie niniejszej 

uchwały oraz ustalenia okreņlone na załączni-
kach graficznych nr: 1 do 10 do tej uchwały, 

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą ob-
szar na tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach i warunkach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umieszczo-
na ņciana budynku lub innych obiektów kubatu-
rowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi 
lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu 
elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten 
nie dotyczy elementów architektonicznych ta-
kich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, 
wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejņcia, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych 
detali wystroju architektonicznego, 

4) przepisach odrĉbnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy okreņlone w ustawach oraz 
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz aktami do niej wykonawczymi, 

5) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez 
to takie przeznaczenie, które przeważa na danym 
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podsta-
wowy, który wzbogaca lub uzupełnia a nie po-
woduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym, 

7) ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to 
ņrednią arytmetyczną poziomów terenu od stro-
ny przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie 
rzutu budynku, 

8) wysokoņci zabudowy (budynków) – rozumie się 
przez to wymiar pionowy mierzony od ņrednie-
go poziomu terenu do najwyższego punktu kon-
strukcji dachu wraz z jego pokryciem, jeżeli usta-
lenia zawarte w § 6 nie definiują inaczej, 

9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię budynków, liczoną nad tere-
nem po zewnętrznym obrysie przegród ze-
wnętrznych. Do powierzchni zabudowy nie wli-
cza się częņci budynków nadwieszonych nad te-
renem takich jak balkon i wykusz, 

10) dachu namiotowym – rozumie się przez to dach 
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiega-
jących się w jednym wierzchołku, 

11) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć 
usługi realizowane ze ņrodków niepublicznych, na-
stawione na osiągnięcie zysku, w szczególnoņci 
usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, 
rzemiosła produkcyjnego, obiektów i urządzeń ob-
sługi turystyki i komunikacji. 

 
Rozdział II 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 3.  

1. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu, linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, 
warunków i zasad kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenów, w tym szczególnych wa-
runków wynikających z potrzeby ochrony ņrodo-
wiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej, nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
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2. Jako zgodne z planem uznaje się: 

1) wyznaczenie tras urządzeń liniowych związa-
nych z rozbudową systemów infrastruktury 
technicznej służącej wyposażeniu inżynierskie-
mu terenów przeznaczonych do zainwestowania 
stosownie do szczegółowych rozwiązań tech-
nicznych, jeżeli nie koliduje to z innymi ustale-
niami planu, 

2) wyznaczenie i urządzenie dróg dojazdowych 
wewnętrznych pod warunkiem, że nie będzie to 
stanowić utrudnienia w wykorzystaniu terenów 
przyległych do drogi zgodnie z ich przeznacze-
niem w planie. 

3. W obszarze objętym planem nie wyznacza się tere-
nów przeznaczonych do tymczasowego zagospo-
darowania, innego niż użytkowanie dotychczaso-
we przed uchwaleniem planu. 

4. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa 
w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzy-
skania przez innego użytkownika prawa do wyko-
rzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem 
w niniejszym planie. 

§ 4.  

1. W zakresie ochrony ņrodowiska i krajobrazu ustala 
się co następuje: 

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów 
ņrodowiska przyrodniczego, w szczególnoņci 
czystoņci wód, powietrza atmosferycznego, 
gleb. 

2) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w ņrodowisku 
dla terenów oznaczonych symbolem MN - jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, dla terenów oznaczonych sym-
bolami: MU, Uk jak dla terenów przeznaczonych 
na cele mieszkaniowo-usługowe. 

3) Obowiązuje zachowanie wymogów ochrony 
przyrody, ņrodowiska i kształtowania ładu prze-
strzennego. W zagospodarowaniu działek obo-
wiązuje ochrona zadrzewienia oraz realizacja zie-
leni wysokiej i ņredniej gatunków rodzimego 
pochodzenia zgodnie z siedliskiem, dla złago-
dzenia negatywnych zmian w krajobrazie. 

4) Obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko za 
wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych. 

5) Tereny obejmujące działki nr: 5894/2, 5894/10 
(plan 9), działki nr: 5896/29, 5896/30, 5884/1 
i 5994/7 (plan 6) i działki nr 6120/9 i 6120/20 
(plan 7) znajdują się w obrębie głównego zbior-
nika wód podziemnych – GZWP nr 439, dla któ-
rego należy zachować warunki wynikające 
z przepisów odrębnych. 

6) Obowiązuje zachowanie ciągłoņci wszystkich 
cieków wodnych wyróżnionych i nie wyróżnio-
nych na rysunkach planu z możliwoņcią realiza-
cji prac konserwacyjnych i remontowych w celu 
zabezpieczenia przed powodzią. 

§ 5. W zakresie infrastruktury technicznej, uzbro-
jenia terenu i melioracji ustala się co następuje: 

1. Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 
bezpoņrednio do gruntu i wód powierzchniowych, 

zakaz gromadzenia odpadów stałych poza pojem-
nikami przeznaczonymi na ich składowanie. 

2. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od sieci 
infrastruktury technicznej w wielkoņciach zgod-
nych z przepisami odrębnymi. 

3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodocią-
gowej lub z własnej studni na warunkach okreņlo-
nych w przepisach odrębnych. 

4. Odprowadzenie ņcieków komunalnych docelowo 
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
z odprowadzeniem ņcieków na wysokosprawną 
oczyszczalnię ņcieków. Do czasu realizacji tego 
systemu dopuszcza się wykonanie bezodpływo-
wych zbiorników z okresowym wywozem ņcieków 
na istniejącą oczyszczalnię. Dopuszcza się realiza-
cję przyobiektowych, oczyszczalni o sprawnoņci 
powyżej 90% za wyjątkiem oczyszczalni opartych 
na rozsączkowaniu ņcieków. Dla terenów usług 
komercyjnych, oznaczonych symbolem „Uk”, 
ustala się w zależnoņci od rodzaju inwestycji moż-
liwoņć realizacji podczyszczalni ņcieków zgodnie 
z wymogami zawartymi w przepisach odrębnych. 
Wody opadowe z placów manewrowych, posto-
jowych o powierzchni powyżej 0,10 ha należy od-
prowadzać do odbiornika poprzez separatory bło-
ta i zawiesin ropopochodnych. 

5. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie 
zorganizowanym pod nadzorem władz gminy lub 
na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą od-
padów, zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rębnymi. Nakłada się obowiązek segregacji odpa-
dów komunalnych u źródła ich powstawania, 
gromadzenie ich w przystosowanych pojemni-
kach, okresowo opróżnianych i w sposób zorgani-
zowany wywożonych poza obszar gminy na urzą-
dzone składowisko odpadów zgodnie z zawartymi 
przez władze Gminy porozumieniami. Obowiązuje 
zakaz gromadzenia odpadów niebezpiecznych. 

6. Ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia 
w ciepło. W celu ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń do powietrza z procesów spalania obowiązu-
je zastosowanie urządzeń zapewniających nie 
przekraczanie standardów jakoņci ņrodowiska lub 
wykorzystanie niskoemisyjnych noņników energii 
jak: gaz, energia elektryczna, lekki olej opałowy, 
itp. Stosowane media i paliwa dla celów grzew-
czych nie mogą powodować przekroczenia do-
puszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza. 

7. Doprowadzenie energii elektrycznej siecią elektro-
energetyczną na warunkach okreņlonych 
w przepisach odrębnych. Utrzymuje się istniejące 
linie elektroenergetyczne w tym linie napowietrz-
ne ņredniego napięcia wyznaczone na rysunkach 
planu nr 1, 3 i 9 i oznaczone symbolem „E”, do-
puszczając przebudowę i rozbudowę w oparciu 
o przepisy odrębne. Dopuszcza się realizację no-
wych sieci, obiektów i urządzeń elektroenerge-
tycznych, w tym stacji transformatorowych. 

8. Ze względu na położenie terenów objętych planami 
nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 w obszarze zmeliorowa-
nym, inwestycje należy wykonać w sposób nie 
zagrażający funkcjonowaniu istniejących urządzeń 
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melioracyjnych oraz w sposób nie naruszający 
stosunki wodne na sąsiednich terenach. 

9. Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębny-
mi. 

10. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie 
łącznoņci telekomunikacyjnej - utrzymuje się ist-
niejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunika-
cyjne z możliwoņcią remontów i przebudowy 
oraz dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia 
terenu z zakresu łącznoņci publicznej w celu za-
pewnienia telekomunikacji. 

11. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnieją-
cych sieci infrastruktury technicznej oraz realiza-
cje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu 
o przepisy odrębne. 

§ 6. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudo-
wy, ładu przestrzennego i podziału terenów na nowe 
działki budowlane dla wszystkich terenów objętych 
planem. 

1. Forma i gabaryty budynków powinny nawiązywać 
do form architektury tradycyjnej, miejscowej, dla 
zapewnienia ciągłoņci w kształtowaniu architektury 
regionalnej. 

2. Wysokoņć budynków mieszkalnych nie może prze-
kroczyć 11 m od ņredniego poziomu terenu. Wy-
niesienie poziomu parteru (poziom ± 0,00) nie wię-
cej niż 1,20 od ņredniego poziomu terenu lub 0,60 
m od terenu od strony przystokowej. Dachy dwu-
spadowe lub wielospadowe, symetryczne o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale od 35 do 50 stopni. Zakaz otwierania 
połaci dachowych (doņwietlenie poddasza) na od-
cinku większym niż 70% długoņci dachu, liczonej 
pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz 
realizacji dachów płaskich, namiotowych i pulpi-
towych (z uwzględnieniem ustaleń zawartych 
w ust. 3. Możliwoņć zastosowania lukarn i okien 
połaciowych. 

3. Wysokoņć budynków gospodarczych, garażowych 
realizowanych na terenie „MN” i „MU” nie może 
przekroczyć 8,0 m nad ņrednim poziomem terenu 
natomiast w zabudowie usług komercyjnych nie 
może przekroczyć 10 m. od ņredniego poziomu te-
renu. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci 
w przedziale od 20 do 50 stopni. Dopuszcza się re-
alizację budynków gospodarczych i garaży dobu-
dowanych do budynków mieszkalnych z dopusz-
czeniem przykrycia ich dachami pulpitowymi 
o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu 
głównego budynku mieszkalnego. 

4. Dla obiektów usługowych dopuszczonych do reali-
zacji w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
„MN” ustala się dachy o kącie nachylenia głów-
nych połaci w przedziale od 20 do 50 stopni. Wy-
sokoņć tych obiektów nie może przekroczyć 10 m. 
nad ņrednim poziomem terenu. 

5. Dla obiektów usługowych w zabudowie mieszka-
niowej i usług (symbol „MU”) oraz dla obiektów 
usług komercyjnych (symbol „Uk”) ustala się obo-
wiązek kształtowania architektury harmonizującej 

z krajobrazem. Wysokoņć obiektów nie może prze-
kroczyć 14 m od poziomu terenu (licząc od poziomu 
terenu przy głównym wejņciu do budynku do naj-
wyżej położonej kalenicy). Dachy o kącie nachylenia 
głównych połaci w przedziale od 20 do 50 stopni. 
Dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia głów-
nych połaci dachowych poniżej 20 stopni, jeżeli wy-
nikać to będzie z technologii, przyjętych rozwiązań 
konstrukcyjnych i przepisów odrębnych z równo-
czesnym zakazem realizacji dachów płaskich (poni-
żej 5 stopni). Dopuszcza się możliwoņć lokalizowa-
nia obiektów usługowych w odległoņci mniejszej 
niż 3,0 m. od granicy działki. 

6. Dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę wszystkich istniejących budynków 
z możliwoņcią dostosowania do architektury 
i wysokoņci obiektów istniejących. 

7. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w sto-
nowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, 
czerwieni, zieleni, szaroņci). Kolorystyka elewacji 
w kolorach pastelowych lub drewna. Wyklucza się 
stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, 
betonowych elementów ozdobnych, tralek, ko-
lumn. 

8. W zabudowie mieszkaniowej, w granicach tere-
nów objętych zmianą planu obowiązuje zabez-
pieczenie niezbędnych, stałych miejsc postojo-
wych, jednak nie mniej niż 2 miejsca (lub garaż) 
na 1 budynek mieszkalny. Dla obsługi funkcji 
usługowej ustala się minimalny wskaźnik miejsc 
postojowych: 

1) dla usług gastronomii – 1 miejsce na 6 miejsc 
konsumpcyjnych, 

2) dla usług handlu - 1 miejsce na 20 m² po-
wierzchni użytkowej, 

3) dla pozostałych usług – 1 miejsce na 30 m² po-
wierzchni użytkowej. 

9. W przypadku podziału terenów na nowe działki 
budowlane obowiązują minimalne pow. działek 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zabudowy mieszkaniowej i usług - 800 m². Ustala 
się minimalną szerokoņć nowo wydzielonej działki 
18 m. Dopuszcza się możliwoņć wydzielenia nowej 
działki z 15% tolerancją w/w parametrów pod wa-
runkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 
przestrzennego, a zabudowa działki nie naruszy 
przepisów prawa budowlanego. Dla zabudowy 
usług komercyjnych wielkoņć nowo wydzielanej 
działki będzie uzależniona od potrzeb wynikają-
cych z rodzaju prowadzonej działalnoņci gospo-
darczej. Dla nowo wydzielonych działek obowiązu-
je zapewnienie dojazdu z drogi publicznej 
i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury 
technicznej. 

10. Obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
„MN” – nie mniej niż 50% powierzchni dział-
ki, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej i usług „MU” – 
nie mniej niż 30 % powierzchni działki, 

3) dla zabudowy usług komercyjnych „Uk” – nie 
mniej niż 20 % powierzchni terenu inwestycji. 
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11. Powierzchnia zabudowy nie może być większa niż: 

1) 50 % powierzchni działek dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej „MN”, 

2) 70 % powierzchni działek dla zabudowy miesz-
kaniowej i usług „MU”, 

3) 80 % powierzchni terenu inwestycji dla zabu-
dowy usług komercyjnych „Uk”. 

 
Rozdział III 

PRZEZNACZENIE TERENU 

§ 7.  

A. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNO-
RODZINNEJ 

1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej we wsi Skawa, ozna-
czone symbolem MN jako podstawowe prze-
znaczenie terenu, obejmujące: 

1) częņć działek nr: 203/2 i 203/3 o powierzchni 
~0,19 ha (Plan 1), 

2) działkę nr 5220/8 o powierzchni ~0,08 ha 
(Plan 2), 

3) częņć działek nr: 4853/28 i 4827 o powierzch-
ni ~0,26 ha (Plan 3), 

4) częņć działek nr: 853/1, 853/2 i 852 o po-
wierzchni ~0,25 ha (plan 4), 

5) działkę nr 84/354 o powierzchni ~ 0,20 ha 
(plan 5). 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się 
możliwoņć realizacji: 

1) usług (w budynkach wolnostojących lub 
wbudowanych w budynki mieszkalne) 
o uciążliwoņci (okreņlonej w przepisach od-
rębnych) zamykającej się w granicach terenu 
inwestycji, 

2) budynków gospodarczych, garaży, 
3) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej, 
4) dróg wewnętrznych, nie wydzielonych do-

jazdów, 
5) zieleni urządzonej, 
6) obiektów małej architektury, wiat i altan. 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń (w 
ramach użytkowania dopuszczalnego), wymie-
nionych w ust.2 jest dostosowanie ich do wy-
mogów i charakteru przeznaczenia podstawo-
wego terenu. Powierzchnia zabudowy usług nie 
może przekroczyć 30% powierzchni terenów 
objętych planem. 

4. Przy realizacji budynków na terenie objętym: 

1) planem nr 1 i 5 oraz na terenie obejmującym 
działkę nr 4827 (plan 3) obowiązuje zacho-
wanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
istniejących dróg dojazdowych zgodnie 
z rysunkami planu, 

2) planem nr 2 obowiązuje zachowanie nieprze-
kraczalnej linii zabudowy od granicy działki 
(nr 6939) istniejącej drogi dojazdowej 
w wielkoņci min. 5,0 m., 

3) planem nr 4 obowiązuje zachowanie nieprzekra-
czalnej linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi 

publicznej klasy D w odległoņci min. 6,0 m (8,5 
m od osi drogi). 

5. Przy realizacji budynków na terenie objętym pla-
nem nr 1 oraz na terenie obejmującym działkę nr 
4827 (plan 3) obowiązuje zachowanie strefy 
technicznej (ochronnej) od wyznaczonej w planie 
istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrz-
nej ņredniego napięcia, oznaczonej symbolem 
„E” zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Dostępnoņć komunikacyjna terenów bezpoņred-
nio z dróg publicznych lub poprzez istniejące 
i projektowane dojazdy. 

 
B. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USŁUG 

1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy miesz-
kaniowej i usług, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MU z podstawowym przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usługami o uciążliwoņci (okreņlonej w przepi-
sach odrębnych) zamykającej się w granicach 
terenu inwestycji, obejmujące: 

1) działki nr: 5896/29, 5896/30, 5884/1 i 5994/7 
o powierzchni ~0,70 ha (plan 6), 

2) działki nr 6120/9 i 6120/20 o powierzchni ~ 
0,26 ha (plan 7). 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się moż-
liwoņć realizacji: 

1) budynków gospodarczych i garaży, 
2) placów manewrowych, postojowych i par-

kingów w wielkoņci dostosowanej do potrzeb 
i wskaźników związanych z rodzajem prowa-
dzonej działalnoņci gospodarczej, 

3) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

4) dróg wewnętrznych, nie wydzielonych dojaz-
dów, 

5) zieleni urządzonej wraz z obiektami małej ar-
chitektury i dojņciami dla pieszych, 

6) wiat i altan. 

3. Dojazd do terenów istniejącymi drogami dojaz-
dowymi. 

4. Przy realizacji budynków na terenie objętym 
planem nr 7 obowiązuje zachowanie nieprze-
kraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu. 

 
C. TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH 

1. Wyznacza się w planie tereny usług komercyj-
nych, oznaczone na rysunkach planu symbolem 
Uk, obejmujące: 

1) częņć działek nr: 581/2, 580/4 i 692/7 o po-
wierzchni ~0,34 ha (plan 8), 

2) działki nr: 5894/2 i 5894/10 o powierzchni ~ 
0,05 ha (plan 9), 

3) działki nr: 162/26, 162/27, 162/28, 162/29, 
162/30, 162/31 i 162/10 o łącznej powierzchni 
~0,68 ha (plan 10). 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się usłu-
gi komercyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami 
i obiektami towarzyszącymi o uciążliwoņci (okre-
ņlonej w przepisach odrębnych) zamykającej się 
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w granicach terenu inwestycji, z uwzględnie-
niem poniższych ustaleń: 

1) dla terenu objętego planem nr 8 (działki 
nr 581/2, 580/4 i 692/7) ustala się usługi hote-
lowo-gastronomiczne wraz z obiektami towa-
rzyszącymi. Dopuszcza się realizację innych 
usług wyłącznie za zgodą zarządcy drogi eks-
presowej S7 o ile zagospodarowanie nie bę-
dzie kolidować z zagospodarowaniem MOP-
ów na drodze ekspresowej. Po zrealizowaniu 
drogi ekspresowej dopuszcza się podłączenie 
do terenu projektowanego MOP-u na warun-
kach zarządcy drogi S7 (KSGP), 

2) dla terenu obejmującego działki nr: 162/26, 
162/27, 162/28, 162/29, 162/30, 162/31 i 162/10 
(plan 10) ustala się usługi komercyjne 
z wyłączeniem obiektów generujących duży 
ruch takich jak: stacje paliw i obiekty handlo-
we o powierzchni sprzedaży powyżej 350 m2, 
ze względu na brak możliwoņci wykonania 
zjazdu z drogi publicznej, dostosowanego do 
potrzeb ruchu, 

3) dla terenu obejmującego działki nr: 5894/2 
i 5894/10 (plan 9) ustala się usługi komercyjne 
z wyłączeniem stacji paliw ze względu na nie 
zachowanie wymaganych minimalnych odle-
głoņci pomiędzy zjazdami do stacji paliw. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się moż-
liwoņć realizacji: 

1) placów manewrowych, postojowych i parkin-
gów w wielkoņci dostosowanej do potrzeb 
i wskaźników związanych z rodzajem prowa-
dzonej działalnoņci gospodarczej, okreņlonych 
w § 6 ust. 8, 

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

3) budynków mieszkalnych, związanych z prowa-
dzoną działalnoņcią, 

4) budynków gospodarczych i garaży, 
5) zieleni urządzonej wraz z obiektami małej ar-

chitektury i dojņciami dla pieszych, 
6) wiat i altan. 

4. Utrzymuje się istniejące obiekty z możliwoņcią 
remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy i zmiany funkcji zgodnie z ustaleniami prze-
znaczenia podstawowego i dopuszczalnego te-
renu. Ustalenia te w odniesieniu do istniejących 
obiektów zlokalizowanym na terenie objętym 
planem 10 są możliwe po uzyskaniu zgody za-
rządcy drogi krajowej w oparciu o przepisy od-
rębne. Utrzymuje się także istniejące place po-
stojowe oraz sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, dopuszczając ich przebudowę 
i rozbudowę na warunkach ustalonych z zarząd-
cą tych sieci i urządzeń. 

5. W zagospodarowaniu terenów usług komercyjnych 
przylegających do drogi krajowej (tereny objęte 
planami nr 9 i 10) ustala się co następuje: 

1) odległoņć obiektów budowlanych oraz reklam 
nie może być mniejsza niż 25 m. od zewnętrz-
nej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 7 (zgod-
nie z nieprzekraczalną linia zabudowy wyzna-
czoną na rysunkach planu) z zastrzeżeniem 

ustalenia zawartego w punkcie 3, dopuszcza się 
zmniejszenie tej odległoņci wyłącznie za zgodą 
zarządcy drogi krajowej, 

2) wyklucza się reklamy podņwietlane oraz emitu-
jące ņwiatło (za wyjątkiem szyldów na budyn-
kach), 

3) w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogę 
krajową a wyznaczoną na rysunku planu linią 
zabudowy dopuszcza się realizację parkingów, 
placów manewrowych, zieleni niskiej, 

4) parking na działce nr 162/10 powinien być usy-
tuowany w miejscu widocznym z drogi krajo-
wej nr 7. 

6. Dojazd do terenów obejmujących: 

1) działkę nr 162/10 (plan 10) istniejącym zjazdem 
z drogi krajowej po jego przebudowie na zjazd 
publiczny na warunkach zarządcy drogi, 

2) działek nr: 162/26, 162/27, 162/28, 162/29, 162/30, 
162/31 (plan 10) z drogi krajowej jednym zjaz-
dem po przebudowie na zjazd publiczny na wa-
runkach zarządcy drogi, 

3) działki nr: 5894/2 i 5894/10 drogą lokalną pod 
warunkiem jej przebudowy wraz z przebudową 
jej włączenia do drogi krajowej w km. 730+790 
str. lewa w dostosowaniu do potrzeb ruchu, 

4) działki nr : 581/2, 580/4, 692/7 (plan 8) drogą lo-
kalną. 

7. Przy realizacji budynków na terenie objętym pla-
nem 9 obowiązuje także: 

1) zachowanie strefy technicznej od kolei - 
w strefie oddziaływania linii kolejowej (pas do 
10 m. od granicy obszaru kolejowego, nie mniej 
niż 20 m od osi skrajnego toru kolejowego) 
obowiązuje zakaz realizacji budynków i budowli 
nie związanych z prowadzeniem ruchu kolejo-
wego, utrzymaniem linii i obsługą przewozu 
okreņlonych w ustawie o transporcie kolejo-
wym. Dopuszcza się odstępstwo od w/w wa-
runków dot. usytuowania budynków i budowli 
wynikające z przepisów odrębnych. Odległoņć 
20 m od skrajnego toru (nie mniej niż 10 m od 
obszaru kolejowego) powinna być zwiększona 
dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi 
w celu zachowania norm dopuszczalnego po-
ziomu hałasu w ņrodowisku, w oparciu 
o odpowiednie przepisy odrębne, 

2) zachowanie strefy ochronnej od wyznaczonej 
na rysunkach planu istniejącej linii elektroener-
getycznej napowietrznej ņredniego napięcia, 
oznaczonej symbolem „E” – zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 

 
Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się stawkę procentową wzrostu war-
toņci nieruchomoņci, 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.) w wysokoņci – 10 %. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Raba Wyżna. 
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§ 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 Raba Wyżna. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzysztof Stachura 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

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

* 
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Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

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

* 
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Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 
mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 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 odległoņci marginesów. 
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 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 
mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 4 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 
mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 5 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 
mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 6 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 
mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 7 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 
mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 8 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

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

* 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 383 – 22982 – Poz. 3381 
 

 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 
mgr inż. Krzysztof Stachura 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 383 – 22983 – Poz. 3381 
 

Załącznik nr 9 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 10 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 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 odległoņci marginesów. 
 
 

 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 
mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 11 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY GMINY RABA WYŻNA 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI 
SKAWA W GMINIE RABA WYŻNA. 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. 
zmianami), biorąc pod uwagę stanowisko Wójta 
Gminy Raba Wyżna zawarte w Wykazie wniesionych 
uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna, 
Rada Gminy Raba Wyżna rozstrzyga co nastĉpuje. 

Uwzglĉdnia siĉ uwagĉ wniesioną dnia 23 maja 
2011r. odnoszącą się do działek nr: 162/28 i 162/29 
położonych w Skawie. 

Uzasadnienie uwzględnionej uwagi: 

W dniu 23 maja 2011r. do Wójta Gminy Raba 
Wyżna wpłynęła uwaga dotycząca działek nr: 162/28 
i 162/29 położonych w Skawie. Właņciciel działek nie 

zgadza się na zapis ograniczający powierzchnię han-
dlową do 200 m², proponując równoczeņnie zwięk-
szenie tej powierzchni do 350m². Wprowadzona 
w tekņcie planu graniczna powierzchnia sprzedaży 
200m² wynikała z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, złożonego do projektu zmiany 
planu pismem znak: GDDKiA-O/KR/Z-
3ew/439/NT/1b/10/16890/7605 z dnia 22.07.2010r., 
w którym GDDKiA uzasadniła przyjęcie w/w po-
wierzchni brakiem możliwoņci wykonania zjazdu 
z drogi krajowej, dostosowanego do potrzeb ruchu. 
Po przeanalizowaniu złożonej uwagi i otrzymaniu 
zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Krakowie na zwiększenie powierzchni 
sprzedaży do 350m² (pismo znak: GDDKiA-O/KR/Z-
3ew/439/NT/1b/11/10467/6293 z dnia 08.06.2011r.) 
uwzględniono uwagę i skorygowano ustalenie zawar-
te w § 7 podrozdziału A ust. 2 pkt 2 tekstu planu, które 
po korekcie ustala usługi komercyjne z wyłączeniem 
obiektów generujących duży ruch takich jak: stacje 
paliw i obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 
powyżej 350 m2, ze względu na brak możliwoņci wy-
konania zjazdu z drogi publicznej, dostosowanego do 
potrzeb ruchu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzystof Stachura 

Załącznik nr 12 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie 

uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

W związku z tym, że zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie 
Raba Wyżna, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XLIV/331/2006 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lute-

go 2006r. (Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego Nr 225 poz. 
1535 z dnia 10.05.2006r. z późn. zm.) nie wprowadza 
zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
Rada Gminy Raba Wyżna stwierdza brak potrzeby roz-
strzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, 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 Raba Wyżna 

mgr inż. Krzysztof Stachura 
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UCHWAŁA NR VII/78/2011 
RADY GMINY SĈKOWA 
 z dnia 12 lipca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sĉkowa 
w miejscowoņci Ropica Górna 

Na podstawie art., 3 ust. 1, art. 14 ust 5 i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”; art. 18 ust. 
2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. 
zm.; art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leņnych (Dz. U. Nr 121 
poz.1266 z późn.zm.) Rada Gminy Sĉkowa uchwala 
co nastĉpuje: 

Rozdział 1 
USTALENIA FORMALNE I PORZĄDKOWE 

§ 1.  

1. Stwierdza się zgodnoņć ze „Studium” wymienio-
nym w §2 oraz uchwala się zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sękowa zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XVII/112/2004 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
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Nr 439 z 2004 r. poz. 5076), z póź. zm. – zwaną da-
lej „planem” – w częņci dotyczącej działki nr 452/1 
położonej w miejscowoņci Ropica Górna. 

2. Wymieniony w ust. 1 plan obejmuje obszar okre-
ņlony w Uchwale Nr XXXI/290/2009 Rady Gminy 
Sękowa z dnia 25 wrzeņnia 2009r. w sprawie przy-
stąpienia do zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Sękowa 
w miejscowoņci Ropica Górna 

§ 2. Plan uwzględnia ustalenia „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Sękowa” zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XXVIII/200/2002 Rady Gminy Sękowa z dnia 15 
kwietnia 2002 r. 

§ 3.  

1. Plan obejmuje teren działki nr 452/1 w Ropicy Gór-
nej oznaczonej na załączniku graficznym Nr 1 
w skali 1:2000, stanowiącym integralną częņć 
uchwały, zwanym dalej „rysunkiem planu”. 

2. Plan składa się z tekstu planu stanowiącego treņć 
niniejszej uchwały oraz rysunku planu. 

3. Załączniki do uchwały stanowią: 

a) Załącznik Nr 1 – rysunek planu sporządzony na 
kopii zasadniczej w skali 1:2000 

b) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie Rady Gminy 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

c) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej należących do zadań własnych Gminy 

4. Rysunek planu stanowiący załącznik Nr 1 do niniej-
szej uchwały obowiązuje w zakresie obejmującym: 

a) granice obszaru objętego planem. 
b) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
wraz z literowymi symbolami identyfikacyjnymi 
tych terenów. 

c) oznaczenia informacyjne, nie będące ustaleniami 
planu. 

5. Przedmiot ustaleń planu jest zgodny z art.15 ust.2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póź. zm. ) 

§ 4. Ilekroć w treņci uchwały jest mowa o: 

a) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Sękowa 

b) „planie” – należy przez to rozumieć plan wymie-
niony w §1 ust.1 

c) „przepisach odrĉbnych” – należy przez to rozu-
mieć obowiązujące przepisy okreņlone 
w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych 
ustaw, poza ustawą o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami 
wykonawczymi do niej. 

d) „linii rozgraniczającej” – należy przez to rozu-
mieć linię na rysunku planu rozdzielającą tereny 
o różnych funkcjach lub różnych zasadach 
i warunkach zagospodarowania. 

e) „przeznaczeniu podstawowym”‟ należy przez to 
rozumieć przeznaczenie, które powinno przewa-
żać na terenie wyznaczonym liniami rozgranicza-
jącymi, a inny sposób użytkowania okreņlony 

w tekņcie uchwały jako dopuszczalny jest mu 
podporządkowany. 

f) „przeznaczeniu dopuszczalnym”– należy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które je uzupełnia i nie koliduje z przeznaczeniem 
podstawowym. 

g) „usługach komercyjnych” – należy przez to ro-
zumieć usługi wchodzące w zakres handlu, ga-
stronomii, rzemiosła, produkcji rzemieņlniczej, 
magazynowania i składowania, finansów, po-
radnictwa, obsługi turystyki i podobne, nie sta-
nowiące usług publicznych. 

h) "przedsiĉwziĉciach mogących znacząco oddzia-
ływać na ņrodowisko” – należy przez to rozu-
mieć przedsięwzięcia w rozumieniu art. 173 ust.2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o ņrodowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ņro-
dowiska oraz ocenach oddziaływania na ņrodo-
wisko.(Dz.U. Nr 199 poz.1227). 

i) “nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy 
przez to rozumieć linię na rysunku planu, ograni-
czającą obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków; 

j) „wysokoņci zabudowy” – należy przez to rozu-
mieć wymiar liczony od ņredniego poziomu ist-
niejącego terenu przyległego do ņcian budynku 
do najwyżej położonej krawędzi dachu. 

k) “ņciekach” – należy przez to rozumieć wody zu-
żyte wymienione w art.3 pkt.38 lit.a ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Ņrodo-
wiska (Dz. U. Z 2006r. Nr 129 poz.902 z póź. zm.) 

l) “wodach opadowych” – należy przez to rozu-
mieć wody wymienione w art.3 pkt.38 lit.c usta-
wy, o której mowa w §4 lit.k. 

m) “działalnoņci nieuciążliwej” – przez to rozu-
mieć działalnoņć nie wymienioną w §2 i §3 roz-
porządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na ņrodowisko (Dz. U. Nr 213 
poz.1397), a ponadto działalnoņć gospodarczą 
nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniają-
cych życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanie-
czyszczeń powietrza, odorów. 

n) „ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z póź. zm. ). 

o) „powierzchni biologicznie czynnej” – należy 
przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roņlin-
noņcią oraz wody powierzchniowe w granicach 
działki budowlanej. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 5. Zasady zabezpieczenia wymaganych stan-
dardów jakoņci ņrodowiska 

1. Obowiązek uwzględnienia zasad i ograniczeń wyni-
kających z położenia terenu w Obszarze Chronio-
nego Krajobrazu ustanowionego Rozporządzeniem 
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listo-
pada 2006r. w sprawie Południowomałoplskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz. Woj. Ma-
łopolskiego Nr 806 z dnia 24 listopada 2006 r. 
poz. 4862). 
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2. Obowiązek uwzględnienia zasad i ograniczeń wyni-

kających z położenia terenu w Obszarze Specjalnej 
Ochrony Ptaków Natura 2000 „Beskid Niski” (kod 
PLB 180002), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Ņrodowiska z dnia 5 wrzeņnia 2007 r. (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 179 poz. 1275) zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 z 2004 r. 
poz. 2313). 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem MN/ML obo-
wiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko. Zakaz nie 
dotyczy obiektów i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

4. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w ņrodowisku 
jak dla terenu wymienionego w art.113 ust.2 pkt.1 
lit. f ustawy, o której mowa w §4 lit. k (cele miesz-
kaniowo-usługowe). 

5. Obowiązuje realizacja miejsc postojowych, placów 
manewrowych, składów wyłącznie jako po-
wierzchni utwardzonych. 

6. Zakaz wprowadzania do ņrodowiska nieoczyszczo-
nych ņcieków. 

7. Zakaz składowania wszelkich odpadów. 

§ 6. Zasady kształtowania ładu przestrzennego 

1. Do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 
z przeznaczeniem ustalonym w planie utrzymuje 
się dotychczasowe zagospodarowanie i użytkowa-
nie terenu. 

2. Teren objęty planem można przeznaczyć wyłącznie 
na cele mieszczące się w użytkowaniu podstawo-
wym lub przy zachowaniu warunków ustalonych 
w planie i zgodnie z przepisami odrębnymi - na ce-
le użytkowania dopuszczalnego w proporcjach 
okreņlonych w ust. 3. 

3. W ustaleniach wskazujących przeznaczenie do-
puszczalne oprócz przeznaczenia podstawowego – 
przeznaczenie dopuszczalne nie może stanowić 
więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku lub 
powierzchni działki. 

4. W zagospodarowaniu działki obowiązuje zachowa-
nie co najmniej 60% powierzchni jako biologicznie 
czynnej. 

5. Obowiązek kształtowania architektury harmonizu-
jącej z krajobrazem i nawiązującej do architektury 
tradycyjnej. 

6. Obowiązek stosowania stonowanej kolorystyki 
pokryć dachowych w odcieniach brązu, czerwieni, 
szaroņci, zieleni oraz stonowanej kolorystyki ele-
wacji. 

7. Zakaz stosowania ogrodzeń z betonowych segmen-
tów prefabrykowanych z elementami typu: tralki, 
figury geometryczne, ornamenty roņlinne itp., peł-
nych, tynkowanych, blaszanych i z tworzyw 
sztucznych. 

8. Spadek głównych połaci dachowych od 4º do 45º. 

9. Zakaz wprowadzania na elewacje kamieni „otocza-
ków”, ceramiki, kolorowego szkła. 

10. Obowiązek zagospodarowania terenu zielenią 
ogrodowo – dekoracyjną pochodzenia rodzime-
go. 

11. Na terenie działki dopuszcza się umieszczenie 
jednego elementu informacyjnego bez oņwietle-
nia i powierzchni odblaskowych (maszt 
z reklamą, tablica) o powierzchni przeznaczonej 
dla informacji do 2,0 m2. 

§ 7. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji 

1. Utrzymuje się istniejące sieci, obiekty i urządzenia 
infrastruktury technicznej z możliwoņcią ich roz-
budowy i przebudowy na warunkach zarządzają-
cego sieciami. 

2. Dopuszcza się możliwoņć realizacji nowych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej w granicach 
planu, na warunkach zarządzającego sieciami. 

3. W zakresie zaopatrzenia w wodĉ ustala się dosta-
wę wód ze zbiorczej sieci wodociągowej. 
W przypadku braku możliwoņci podłączenia do tej 
sieci dopuszcza się realizację studni na działce. 

4. W zakresie gospodarki ņciekowej ustala się zakaz 
zrzutu nie oczyszczonych ņcieków do wód i gleby. 
Odprowadzenie ņcieków i wód opadowych do ka-
nalizacji sanitarnej z dopuszczeniem indywidual-
nego rozwiązania gospodarki ņciekowej poprzez 
oczyszczenie ņcieków w urządzeniach o sprawno-
ņci 90 % a do czasu realizacji sieci kanalizacji sani-
tarnej, do zbiorników szczelnych okresowo opróż-
nianych. 

5. W zakresie gospodarki cieplnej ustala się ogrzewa-
nie obiektów indywidualne, oparte o noņniki 
energii zapewniające najniższy poziom emisji za-
nieczyszczeń powietrza. Zalecane ogrzewanie 
elektryczne, gazowe, olejem opałowym lub nie-
konwencjonalnymi źródłami ciepła. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energiĉ elektryczną 
ustala się doprowadzenie energii elektrycznej sie-
cią niskich napięć na warunkach okreņlonych 
przez zarządzającego siecią. 

7. W zakresie obsługi teletechnicznej dopuszcza się 
realizację nowych sieci teletechnicznych oraz 
przebudowy istniejących. 

8. W zakresie gospodarki odpadami ustala się obo-
wiązek usuwania odpadów stałych poprzez gro-
madzenie ich w przystosowanych pojemnikach 
usytuowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, 
okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowa-
ny wywożonych koncesjonowanym transportem 
asenizacyjnym na zasadach obowiązujących 
w Gminie Sękowa. 

9. W zakresie komunikacji ustala się: 

a) dostęp z istniejącej drogi na warunkach okreņlo-
nych przez zarządcę drogi 

b) wskaźniki dotyczące miejsc postojowych dla: 
- usług handlu– min. 4 miejsca/100 m2 po-

wierzchni sprzedaży 
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- usług gastronomii – min. 30 miejsc/100 miejsc 
konsumpcyjnych 

- usługi i rzemiosło– min. 3,0 miejsca na 100m2 
powierzchni użytkowej 

 
Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 
 

Ustalenia dla terenów przeznaczonych  
pod zainwestowanie 

§ 8. MN/ML– pow. ok. 0,16 ha 

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usług turystycznych: 

1. Przeznaczenie podstawowe terenu – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenu – obsługa tury-
styki i rekreacji - z zastrzeżeniem § 5 ust. 3; 

3. Obowiązek uwzględnienia nieprzekraczalnej linii 
zabudowy wyznaczonej na rysunku planu; 

4. Dopuszcza się realizację garaży wbudowanych, 
dobudowanych lub wolnostojących do dwóch 
stanowisk; 

5. Dopuszcza się realizacje elementów małej architek-
tury; 

6. Łączna kubatura budynków nie może przekroczyć 
2000m³; 

7. Wysokoņć zabudowy nie może przekraczać 9m; 

8. Obowiązek zachowania min. 60% powierzchni 
działki jako biologicznie czynnej; 

9. Obowiązek realizacji miejsc postojowych w obrębie 
działki zgodnie ze wskaźnikami okreņlonymi w § 7 
ust. 9 lit.b; 

§ 9. Ustala się stawkę procentową służącą nali-
czaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartoņci 
nieruchomoņci objętej planem dla terenów oznaczo-
nych symbolem MN/ML w wysokoņci 30%. 

 
Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE I PRZEJŅCIOWE 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz publi-
kacji na stronie internetowej Gminy Sękowa. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Małopolskiego. 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Sękowa 

 
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa  

mgr Maria Wyżkiewicz 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr VII/78/2011 
Rady Gminy Sękowa 
z dnia 12 lipca 2011 r. 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sĉkowa dla działki nr 452/1 

w Ropicy Górnej w Gminie Sĉkowa 

Brak treņci 

 
 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa  
mgr Maria Wyżkiewicz 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr VII/78/2011 
Rady Gminy Sękowa 
z dnia 12 lipca 2011 r. 

 
Sposób rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sĉkowa  

Wójt Gminy Sękowa oņwiadcza, że w trakcie wy-
łożenia do publicznego wglądu w dniach od 
26 kwietnia 2011r. do 16 maja 2011r. i 14 dni po za-
kończeniu wyłożenia projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Sękowa 
obejmującej działkę nr 452/1 w Ropicy Górnej 
i przeznaczeniu na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – nie wpłynęły żadne uwagi, o których 
mowa w art.18 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz. U. Nr 80 poz.717). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Sękowa  

mgr Maria Wyżkiewicz 
 
 
 

* 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr VII/78/2011 
Rady Gminy Sękowa 
z dnia 12 lipca 2011 r. 

 
Sposób rozstrzygniĉcia sposobu realizacji inwestycji  

w zakresie infrastruktury należących do zadań własnych gminy 

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należą-
cych do zadań własnych gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy Sękowa  
mgr Maria Wyżkiewicz 

3382

  
3383 

3383  

UCHWAŁA NR KI-411/290/11 
 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE 

z dnia 29 czerwca 2011 r.  

znak sprawy KI-43-140/38/11 

 

w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011 r. 
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za 

inkaso z tytułu poboru podatków rolnego, od nieruchomoņci i leņnego 

Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  i art. 11 
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regio-
nalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, 
poz. 577 z późn. zm.)  
 

o r z e  k  a   

o stwierdzeniu nieważnoņci uchwały Nr XI/63/11* Rady 

Miejskiej w Zatorze z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie 

poboru podatków w drodze inkasa, okreņlenia inkasen-

tów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za inkaso 

z tytułu poboru podatków rolnego, od nieruchomoņci 

i leņnego - w czĉņci dotyczącej § 3 oraz  § 6 w zakresie 

słów:„ i obowiązuje od 1 maja 2011 roku” uchwały. 

 

UZASADNIENIE 
 

Uchwała Nr XI/63/11 Rady Miejskiej w Zatorze 
z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie poboru podatków 
w drodze inkasa, okreņlenia inkasentów oraz ustalenia 
stawek wynagrodzenia za inkaso z tytułu  poboru podat-
ków rolnego, od nieruchomoņci i leņnego, wpłynęła do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Zespół 
Zamiejscowy w Oņwięcimiu w dniu 1 czerw-
ca 2011 roku.  

W badanej uchwale wyznaczono inkasentów 
uprawnionych do poboru podatków: rolnego, od nieru-
chomoņci i leņnego oraz ustalono wynagrodzenie za 
inkaso i warunki jego wypłaty.  
_________ 
* Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2011 roku 

Nr 321 poz. 2664 

W toku czynnoņci nadzorczych Kolegium Regional-
nej Izby Obrachunkowej  w Krakowie stwierdziło, że 
niektóre postanowienia zawarte w przedmiotowej  
uchwale  wykraczają poza ustawowe uprawnienia Rady 
Miejskiej.  Mianowicie w § 3 badanej uchwały Rada 
Miejska w Zatorze postanowiła, że „wypłata należnego 
wynagrodzenia prowizyjnego nastąpi po ostatecznym 
rozliczeniu się inkasentów z pobranych kwot nie później 
jednak niż ostatni dzień miesiąca w którym przypada 
pobór podatków”. Przywołane w podstawie prawnej 
uchwały przepisy - art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 
ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leņnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) uprawniają Radę 
do zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa oraz 
okreņlenia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia za 
inkaso. Przepisy te nie wyposażają natomiast Rady 
w prawo do stanowienia dodatkowych uregulowań 
w zakresie dotyczącym wypłaty należnego wynagrodze-
nia prowizyjnego. Powyższe zapisy badanej uchwały 
naruszają przepisy art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.),  w związku z art. 9 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.). Na podstawie wyżej 
wymienionych przepisów poprzez okreņlenie uchwałą 
rady gminy inkasentów zostaje pomiędzy gminą a inka-
sentem nawiązany stosunek administracyjno-prawny. 
Z nawiązaniem tego stosunku wiąże się nadanie inka-
sentowi uprawnień (w tym do wynagrodzenia – art. 28 
§ 4 Ordynacji podatkowej). 

W przedmiotowej uchwale nie znajduje również uza-
sadnienia prawnego nadawanie mocy wstecznej wyzna-
czeniu tych inkasentów. W § 6 uchwały Rada Miejska 
w Zatorze okreņliła termin wejņcia w życie uchwały sta-
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nowiąc, iż „uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego i obowiązuje od 1 maja 2011 roku”. 
Uchwała organu stanowiącego gminy zarządzająca 
pobór podatków w drodze inkasa, okreņlenia inkasen-
tów oraz wysokoņci wynagrodzenia za inkaso jest nie-
wątpliwie aktem prawa miejscowego zawierającym 
przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy. 
Fakt ten potwierdza orzecznictwo sądowe ( vide: wyrok 
NSA z dnia 26 października 2001 r., SA/Rz 1622/01). 
Adresatami norm zawartych w tego rodzaju uchwale są 
nie tylko osoby wyznaczone na inkasentów, ale także 
mieszkańcy gminy, którzy mają prawo wiedzieć, kto jest 
umocowany do pobierania podatków. W myņl przepisu 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miej-
scowego okreņla ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 17, 
poz. 95). Do zasad ogłaszania aktów prawa miejscowe-
go zaliczyć należy zasady wyrażone w przepisach art. 4 
ust. 1 i 2 wzmiankowanej ustawy, w myņl których akty 
normatywne, zawierające przepisy powszechnie obo-
wiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wcho-
dzą w życie po upływie czternastu dni  od dnia ich ogło-
szenia, chyba że dany akt normatywny okreņli termin 
dłuższy.  W uzasadnionych natomiast przypadkach akty 
normatywne mogą wchodzić w życie w terminie krót-
szym niż czternaņcie dni, a jeżeli ważny interes państwa 
wymaga natychmiastowego wejņcia w życie aktu nor-
matywnego i zasady demokratycznego państwa praw-
nego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejņcia 
w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu  w dzienni-
ku urzędowym. Przepisy te są rozwinięciem jednej 
z konstytucyjnych zasad państwa prawnego wyrażonych 
w art. 2 Konstytucji RP jaką jest zasada niedziałania 
prawa wstecz (lex retro non agit). Zakaz retroakcji nie 
ma charakteru absolutnego i w zupełnie wyjątkowych 
sytuacjach moc wsteczna przepisowi może być nadana. 
Wynika to wyraźnie z przepisu art. 5 w.w ustawy,  
w myņl którego przepisy art. 4 nie wyłączają możliwoņci 
nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obo-
wiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa 
prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. W rozpatry-
wanej sprawie w treņci § 6 zachowano pozory legalno-
ņci, stanowiąc, że uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. Gdyby treņć kwestiono-
wanego zapisu § 6 do tego się ograniczała, zasada nie-
działania prawa wstecz nie byłaby naruszona; a uchwała 
weszłaby w życie z poszanowaniem Konstytucji i art. 4 
i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 17, poz. 95). 
O sprzecznoņci z  w/w przepisami decyduje – zdaniem 
Kolegium - druga częņć kwestionowanego zapisu § 6 
badanej uchwały, w którym przewidziano,  że uchwała 
„obowiązuje od 1 maja 2011 r.” Nabranie przez akt 
prawny mocy, o której traktuje druga częņć uregulowa-
nia § 6, nie jest jednak niczym innym jak jego wejņciem 
w życie. Zawarte w § 6  uchwały sformułowanie, iż 
wchodzi ona w życie po 14 dniach od ogłoszenia choć 
odpowiada prawu, nie konwaliduje zasadniczej wadli-
woņci zapisu § 6 uchwały, jaką było nadanie mocy obo-
wiązującej  w okresie nie tylko poprzedzającym ogło-
szenie uchwały, ale i jej podjęcie (24 maja 2011 r.) 

Można wręcz powiedzieć, że wynikające z §  6 ze-
stawienie daty wejņcia  w życie (14 dni  od ogłoszenia 
uchwały podjętej w dniu 24 maja 2011 r.) z dniem jej 
obowiązywania od 1 maja 2011 r., czyni jeszcze bardziej 
wyrazistym fakt, że założono jej wsteczne działanie. 
Konsekwencją przyjętego sformułowania stało się obję-
cie skutkiem przedmiotowej uchwały okresu poprzedza-
jącego jej podjęcie i ogłoszenie, co nie jest niczym in-
nym jak nadaniem jej mocy wstecznej. Jak wyżej 
wspomniano wprawdzie zakaz retroakcji nie ma charak-
teru absolutnego i w zupełnie wyjątkowych sytuacjach 
moc wsteczna przepisowi mogłaby być nadana, jednak-
że w niniejszym przypadku Kolegium Izby nie dopatrzyło 
się takich wyjątkowych okolicznoņci, o których mowa w 
przepisie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych, które usprawiedliwiałyby odstąpienie  od 
podstawowej zasady państwa prawnego, jaką jest zasa-
da niedziałania prawa wstecz. Uchwała rady gminy 
zarządzająca pobór podatków w drodze inkasa, okreņle-
nia inkasentów i wysokoņci wynagrodzenia jest źródłem 
nawiązania stosunku prawnego pomiędzy inkasentem 
a gminą, z którego wynikają okreņlone uprawnienia 
i obowiązki. Z kolei mieszkaniec gminy uzyskuje z dniem 
wejņcia w życie uchwały prawo do uiszczenia podatku 
do rąk uprawnionego inkasenta i wywiązania się w ten 
sposób z obowiązku podatkowego. Nadanie mocy 
wstecznej tego rodzaju uchwale miałoby - zdaniem 
Kolegium – usankcjonować nieformalny pobór podat-
ków przez osoby nie wyznaczone przez organ do tego 
uprawniony ze wszystkimi tego skutkami jak chociażby 
prawo do wynagrodzenia za czynnoņci dokonane przez 
nieformalnych inkasentów.  Jednoczeņnie Kolegium 
Izby zauważa, iż w podstawie prawnej przedmiotowej 
uchwały powołano nieobowiązujący już art. 14 pkt 3 
ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych.  

 
Uznając, że wskazane powyżej nieprawidłowoņci 

zawarte w badanej uchwale  Nr XI/63/11 Rady Miejskiej 
w Zatorze z dnia 24 maja 2011 r. noszą znamiona istot-
nego naruszenia prawa uniemożliwiającego pozosta-
wienie uchwały w obiegu prawnym, Kolegium Regio-
nalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie na posiedzeniu 
w dniu  15 czerwca 2011 roku postanowiło wszcząć 
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważnoņci 
uchwały w częņci obejmującej kwestionowane wyżej 
postanowienia. Kolegium Izby powiadomiło Radę Miej-
ską w Zatorze o terminie ponownego rozpatrywania 
sprawy oraz o możliwoņci uczestniczenia uprawnionych 
przedstawicieli organu stanowiącego Rady w posiedze-
niu Kolegium. W odpowiedzi na powyższe pismem 
z dnia 24 czerwca 2011 r. Burmistrz Gminy Zator wyja-
ņnił,  iż za nieuzasadniony i chybiony należy uznać za-
rzut Kolegium Izby dotyczący naruszenia § 6 badanej 
uchwały. Jako rażąco nieuprawnione należy traktować 
zdanie, iż Kolegium nie dopatrzyło się wyjątkowych 
okolicznoņci w nadaniu mocy wstecznej wejņcia w życie 
aktu. Zdaniem Burmistrza Gminy Zator, Kolegium nie 
było uprawnione do takiego twierdzenia w sytuacji gdy 
tych okolicznoņci nie badało przed wszczęciem postę-
powania, nie prosiło organy gminy o stosowne wyja-
ņnienie lub uzasadnienie uchwały. Uzasadnienie uchwa-
ły formalnie nie jest jej częņcią i nie podlega obowiąz-
kowi kontroli, jednakże w ramach kontroli legalnoņci 
aktu organ ma prawo, a nawet obowiązek z tym uza-
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sadnieniem się zapoznać. Po drugie przedmiotem kon-
troli w tym zakresie jest wyłącznie kwestia legalnoņci. 
Burmistrz Gminy Zator zauważa, iż Kolegium wskazało, 
iż istnieje podstawa zezwalająca na powyższy zapis i taki 
sposób wejņcia w życie przepisu prawa miejscowego. 
Tym przepisem jest art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o  ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych. W kwestii szczególnych okolicznoņci 
należy wskazać, na wyrok  z dnia 25 wrzeņnia 2000 r. 
Trybunału Konstytucyjnego, gdzie uznano, że działanie 
prawa wstecz nie oznacza naruszenia art. 2 Konstytucji, 
o ile tak wprowadzone przepisy polepszą sytuację 
prawną niektórych  adresatów danej normy prawnej  
i zarazem nie pogorszą sytuacji prawnej pozostałych jej 
adresatów (K 26/99, OTK 2000, nr 6, poz. 186). Burmistrz 
Gminy Zator podnosi, że w omawianym przypadku 
wprowadzenie takiego zapisu i cofnięcie mocy obowią-
zującej aktu podyktowane było następującymi okolicz-
noņciami : 
- „co do zasady i zwyczaju obowiązującego powszech-

nie w Polsce w tym  w szczególnoņci na terenie gmin 
powiatu oņwięcimskiego jest pobór podatku w formie 
inkasa, gdzie inkasentami są aktualni sołtysi,  

- termin płatnoņci podatku przypadł na dzień 15 maja 
zatem w terminie uniemożliwiającym wprowadzenie 
zmian przed poborem,  

-  w Gminie Zator odbyły się wybory sołtysów i wybra-
no nowe osoby”. 

W związku z tym, aby podatnik mógł legalnie i w sposób 
spokojny i pewny dokonać płatnoņci udając się w tym 
celu jak zwykle do swojego sołtysa konieczne było na-
danie mocy wstecznej tym przepisom. Powołując się na 
w.w. orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego powyższy  
§ 6 polepsza sytuację podatników, którzy wiedząc 
o osobach pełniących funkcję sołtysa mogą dokonać na 
ich ręce płatnoņci stanowiącej terminowe i legalne za-
płacenie podatku.  

Odnosząc się do argumentów przedstawionych w 
piņmie z dnia 24 czerwca 2011 r. należy uznać je za nie-
uzasadnione z następujących względów: 
- żaden zwyczaj nie stanowi źródła prawa ani nie zastąpi 

oņwiadczenia woli organu stanowiącego jednostki 
samorządu terytorialnego wyrażonego w formie 
uchwały wyznaczającej inkasentów  w sposób zindy-
widualizowany to jest poprzez wskazanie danych oso-
bowych inkasenta (z uwzględnieniem art. 9 ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa); 

- w terminie płatnoņci podatku przypadającym (jak 
wskazano w przedmiotowym piņmie) dnia 15 maja nie 
istniała jeszcze uchwała Rady Miejskiej w Zatorze 
Nr XI/63/11, ponieważ została ona podjęta dopiero 
w dniu 24 maja 2011 r. Zatem podatnik nie posiadał 
wiedzy co do wyznaczonych nowych inkasentów i wi-
nien stosować się zgodnie z prawem do obowiązują-

cej w tym czasie poprzedniej uchwały Rady Miejskiej 
o której mowa w § 5 badanej uchwały. Analiza treņci 
poprzednio obowiązującej uchwały Nr VII/46/07 Rady 
Miejskiej w Zatorze z dnia 24 kwietnia 2007 r. w spra-
wie: poboru podatków w drodze inkasa, okreņlenia in-
kasentów oraz ustalenia stawek wynagrodzenia za in-
kaso z tytułu poboru podatków rolnego, od nierucho-
moņci, leņnego, od posiadania psa wymieniała nazwę 
sołectwa oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej na 
inkasenta (bez dodawania, iż jest to sołtys). Należy 
także mieć na uwadze, iż skutkiem prawnym przyjęcia 
zapisu o treņci § 6 badanej uchwały byłoby, iż w okre-
sie od 1 maja 2011 r. do 24 maja 2011 r. funkcjonowa-
łyby dwie regulacje prawne dotyczące inkasentów 
(z roku 2007 r. oraz z roku 2011). 

 
Powoływanie się przez Burmistrza Gminy Zator 

w uzasadnieniu swojego stanowiska na wyrok Trybuna-
łu Konstytucyjnego z dnia 25.09.2000 r. (sygn. K 26/99, 
pub. w Dz. U. Nr 81, poz. 920 z 2000 r.) również należy 
uznać za chybiony. Orzeczenie Trybunału Konstytucyj-
nego zostało wydane na tle innego stanu faktycznego 
i prawnego. Wyrok niniejszy orzekał bowiem, że „art. 2 
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o zmianie ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 156, poz. 1019) jest 
zgodny z zasadą państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej”.  
 

W ņwietle powyższego, Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie, po ponownym przeanali-
zowaniu sprawy postanowiło orzec jak w sentencji ni-
niejszej uchwały.  
 

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opubli-
kowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia  
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r. 
Nr 17, poz. 95/. 
 

POUCZENIE 

Na uchwałę Kolegium przysługuje skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę 
tą należy wnieņć w terminie 30 dni od daty otrzymania 
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za po-
ņrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie. 

 
Przewodniczący Kolegium Izby: 

 Janusz Kot 
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UCHWAŁA NR KI-411/293/11 
 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE 

z dnia 29 czerwca 2011 r.  

znak sprawy KI-43-043/31/11 

 

w sprawie stwierdzenia nieważnoņci uchwały Nr VI/55/2011 Rady Gminy Sĉkowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie 
inkasa podatków: rolnego, leņnego i podatku od nieruchomoņci 

Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. 
o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) 
 

o r z e  k  a   

 
o stwierdzeniu nieważnoņci uchwały Nr VI/55/2011* 

Rady Gminy Sĉkowa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie 

inkasa podatków: rolnego, leņnego i podatku od nieru-

chomoņci w czĉņci obejmującej postanowienia:  

- § 2 w zakresie słów „i terminowo przekazanych 

do Urzĉdu Gminy”, 

- § 3 uchwały. 

 

UZASADNIENIE 
 

Uchwała Nr VI/55/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 
31 maja 2011 r.  w sprawie inkasa podatków rolnego, 
leņnego i podatku od nieruchomoņci wpłynęła  
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie – Ze-
społu Zamiejscowego  w Nowym Sączu w dniu 8 czerw-
ca 2011 roku.  

 
Postanowieniami badanej uchwały zarządzono po-

bór podatków rolnego, leņnego i podatku od nierucho-
moņci, wyznaczono inkasentów uprawnionych  do po-
boru podatków w poszczególnych sołectwach oraz usta-
lono wysokoņć wynagrodzenia za inkaso. 

 
W toku badania zgodnoņci z prawem przedmioto-

wej uchwały, Kolegium Izby stwierdziło, że postanowie-
niem § 2 uchwały Rada Gminy Sękowa ustalając wyso-
koņć wynagrodzenia za inkaso wskazała, że inkasenci 
otrzymują wynagrodzenie  od zainkasowanych i termi-
nowo przekazanych do Urzędu Gminy kwot podatków. 
Ponadto w § 3 uchwały postanowiła, że prowizja będzie 
wypłacona do 14 dni po terminie rozliczenia się inkasen-
ta zainkasowanej kwoty podatków. 
 
 
 
 
___________ 
* Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2011 roku 

Nr 330 poz. 2728 
 

Przywołane w podstawie prawnej uchwały przepisy 
art. 6b ustawy z dnia  15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),  
art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o po-
datku leņnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) oraz 
art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podat-
kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 
613 z późn. zm.), uprawniają radę gminy do zarządzenia 
poboru podatków w drodze inkasa oraz okreņlenia inka-
sentów i wysokoņci wynagrodzenia za inkaso. Przepisy 
te nie wyposażają natomiast rady gminy w prawo do 
stanowienia dodatkowych uregulowań  w przedmiocie 
inkasa, a więc warunkowania wypłaty inkasentom wy-
nagrodzenia od terminowego wpłacania przez nich 
pobranych podatków, jak również terminów wypłacenia 
inkasentom wynagrodzenia. Prawa i obowiązki inkasen-
tów wynikają wprost z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.  Nr 8, poz. 60 
z późn. zm.).  

 
W ocenie Kolegium Izby, badana uchwała Rady 

Gminy Sękowa  w zakwestionowanej częņci została 
zatem podjęta z naruszeniem unormowania art. 7 Kon-
stytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 78 poz.483), który stanowi, że organy władzy 
publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

 
Uwzględniając, iż wskazane wyżej nieprawidłowo-

ņci noszą znamiona istotnego naruszenia prawa, Kole-
gium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 
postanowiło wszcząć postępowanie w sprawie stwier-
dzenia nieważnoņci uchwały uchwały Nr VI/35/2011 
Rady Gminy Sękowa z dnia 31 maja 2011 r. –  w częņci 
okreņlonej w sentencji, informując Gminę o terminie 
posiedzenia Kolegium Izby, na którym rozpatrywana 
będzie ponownie sprawa przedmiotowej uchwały.  
       

W odpowiedzi, pismem z dnia 27 czerwca 2011 r. 
nadesłano wyjaņnienia,  w których podniesiono, że 
w kompetencji Rady Gminy do „ustalenia wynagrodze-
nia” z art. 28 § 4 Ordynacji podatkowej, mieņci się okre-
ņlenie wynagrodzenia liczonego od podatków pobra-
nych i terminowo wpłaconych do Urzędu Gminy, jak 
również terminu wypłaty tego wynagrodzenia. Powoła-
no się przy tym na Komentarz do ustawy Ordynacja 
podatkowa pod redakcją L. Etela (Wydawnictwo LEX) 
oraz uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Olsztynie  z dnia 25 stycznia 2001 r. IO 2/30/2001. 
Kolegium Izby po zapoznaniu się z wyjaņnieniami uzna-
ło jednak, że uwarunkowanie wypłaty wynagrodzenia 
inkasentom od terminowego wpłacenia przez nich ze-
branych podatków do Urzędu Gminy, skutkowałoby 
bezprawnym pozbawieniem należnego inkasentom 
wynagrodzenia, w sytuacji gdy spóźnią się oni z wpłatą 
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zebranych podatków. Kolegium Izby nie podzieliło rów-
nież poglądu wyrażonego w piņmie w kwestii terminu 
wypłaty wynagrodzenia za inkaso, bowiem   przywołane 
we wstępie uzasadnienia przepisy ustaw podatkowych 
przyznają Radzie Gminy kompetencje wyłącznie do 
ustalenia wysokoņci tego wynagrodzenia.   

 
Mając na uwadze powyższe, Kolegium Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Krakowie postanowiło, jak 
w sentencji niniejszej uchwały. 

 
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opubli-

kowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia  
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r. 
Nr 17, poz. 95/. 
 

POUCZENIE 

Na uchwałę niniejszą przysługuje skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę 
tą należy wnieņć w terminie 30 dni od daty otrzymania 
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za po-
ņrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie. 

 
Przewodniczący Kolegium Izby: 

 Janusz Kot 
3384
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UCHWAŁA NR KI-411/321/11 
KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE\ 

z dnia 13 lipca 2011 r. 
znak  sprawy: KI-43-139/31/11 

 
w sprawie stwierdzenia nieważnoņci Uchwały Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Kĉtach z dnia 3 czerwca 2011 r. 

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Kĉty, trybu postĉpowania w sprawie 
udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania 

Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.)  i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 październi-
ka 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)  

 

o r z e  k  a    

o stwierdzeniu nieważnoņci Uchwały Nr VIII/62/2011* 

Rady Miejskiej w Kĉtach z dnia 3  czerwca 2011 r. 

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji 

z budżetu Gminy Kĉty, trybu postĉpowania w sprawie 

udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania w czĉņci 

dotyczącej postanowień: 

- § 3 ust. 2 pkt l i ust. 7,  

- § 6 ust. 1 i ust. 2, 

Regulaminu, stanowiącego Załącznik do uchwały. 

 
UZASADNIENIE 

 
Uchwała Nr VIII/62/2011 Rady Miejskiej w Kętach 

z dnia 3 czerwca 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy  
w Oņwięcimiu  w dniu 14 czerwca 2011 r. 
 
 
 
_______ 
* Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2011 roku 

Nr 332 poz. 2749 
 

Rada Miejska w Kętach podjęła przedmiotową uchwa-
łę, powołując się  w podstawie prawnej na art. 18 ust. 2 
pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) oraz art. 164 ust. 5c ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, 
poz. 2019 ze zmianami). Zgodnie z treņcią powołanej 
uchwały Rada Miejska  w Kętach postanowiła w § 1, że 
„przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej, tryb 
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i jej sposób 
rozliczania, okreņlone  w Regulaminie w sprawie udzie-
lania dotacji celowej ze ņrodków budżetu Gminy Kęty 
dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym 
utrzymaniem wód i urządzeń wodnych oraz na finanso-
wanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy 
Kęty, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”.  

Badając zgodnoņć z prawem uchwały VIII/62/2011 Ra-
dy Miejskiej w Kętach  z dnia 3 czerwca 2011 r., Kole-
gium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 
stwierdziło, co następuje:  

W myņl art. 164 ust. 5a–5d ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne, spółki wodne mogą korzystać 
z pomocy finansowej z budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń 
wodnych oraz na finansowanie lub dofinansowanie 
inwestycji. Pomoc ta polega na udzielaniu dotacji celo-
wej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych z budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego. Zasady udzielania dotacji 
celowej, o której mowa w ust. 5b, tryb postępowania 
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 
okreņlają organy stanowiące jednostek samorządu tery-
torialnego w drodze uchwały.    
       

W § 3 ust. 7 Regulaminu stanowiącego Załącznik do 
badanej uchwały,  Rada Miejska w Kętach postanowiła, 
że „Burmistrz Gminy Kęty może uzależnić rozpatrzenie 
wniosku od złożenia w wyznaczonym terminie dodat-
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kowych dokumentów lub informacji”. Zdaniem Kole-
gium Izby uzależnianie rozpatrzenia wniosku od złożenia 
dodatkowych, bliżej nieokreņlonych dokumentów lub 
informacji, narusza art. 164 ust. 5c ustawy Prawo wodne 
w związku z § 25 ust 1 oraz § 143 załącznika do rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz U Nr 100, 
poz. 908) w myņl którego, przepisy prawa materialnego 
aktu prawa miejscowego powinny możliwie bezpoņred-
nio i wyraźnie wskazywać kto, w jakich okolicznoņciach 
i jak powinien się zachować.  

 
Ponadto Rada Miejska w Kętach § 6  ust. 1 i 2 Regu-

laminu stanowiącego Załącznik do badanej uchwały, 
okreņliła zasady i sposób kontroli wykonywanego zada-
nia. Tymczasem z analizy przepisów ustawy Prawo 
wodne, a w szczególnoņci   z brzmienia art. 164 ust. 5c,  
nie wynika, by organ stanowiący miał prawo okreņlić 
sposób kontroli wykorzystania udzielonej dotacji. 
W ņwietle powyższego w ocenie Kolegium Izby takim 
działaniem Rada Miejska  wykroczyła poza delegację 
ustawową wynikającą z art. 164 ust. 5c ustawy Prawo 
wodne. Z analizy przepisów tej ustawy  nie wynika bo-
wiem, by organ stanowiący miał prawo regulować tryb 
czy zasady kontroli przedmiotu udzielonej dotacji. Rze-
czą Rady Miejskiej jest bowiem uregulowanie zasad 
i trybu udzielania dotacji, a nie kontrola beneficjenta 
dotacji. Każda kontrola administracyjna w stosunku do 
podmiotu niepodlegającego organowi kontrolującemu 
wymaga wyraźnego upoważnienia ustawowego, jak to 
ma miejsce na przykład  w sytuacji art. 221 ustawy 
o finansach publicznych, w którym jednoznacznie prze-
widziano możliwoņć kontrolowania beneficjenta dotacji 
przez  organ, który udzielił dotacji. Powyższe stanowisko 
Kolegium Izby o braku możliwoņci wprowadzenia „trybu 
kontroli” w aktach prawa miejscowego w przypadku 
braku wyraźnego upoważnienia ustawowego znalazło 
odzwierciedlenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycznia 2011 r.  
/sygn. akt I SA/Kr 1673/10/.  

 
Kolegium Izby zwróciło również uwagę, iż w § 3 ust. 2 

pkt l Regulaminu stanowiącego Załącznik do badanej 
uchwały,  Rada Miejska w Kętach postanowiła,  
że „w przypadku wniosku o udzielenie dotacji w zakresie 
wskazanym w § 2 ust. 1  pkt b, oprócz wymagań okre-
ņlonych w ust. 2 pkt a-k, dodatkowo należy przedstawić 
dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków 
zawartych w art. 164 ust. 7 Prawa wodnego”. Z analizy 
Regulaminu stanowiącego Załącznik do badanej uchwa-
ły, wynika jednak, że w § 2 Regulaminu brak jest jakich-

kolwiek zapisów oznaczonych takimi punktami. Powyż-
sze narusza § 6 w związku § 143 załącznika do rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. 
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz U Nr 100, 
poz. 908), w myņl którego przepisy ustawy redaguje się 
tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów 
zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy.  

 
Mając na uwadze, że wskazane wyżej nieprawidłowo-

ņci noszą znamiona istotnego naruszenia prawa, Kole-
gium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 
postanowiło na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2011 r. 
wszcząć postępowania w sprawie stwierdzenia nieważ-
noņci przedmiotowej uchwały w częņci obejmującej 
kwestionowane postanowienia. Kolegium Izby powia-
domiło Radę Miejską w Kętach  o terminie ponownego 
rozpatrywania sprawy oraz o możliwoņci uczestniczenia 
uprawnionych przedstawicieli organu stanowiącego 
w posiedzeniu Kolegium.  

W odpowiedzi na powyższe w dniu 12 lipca 2011 r. do 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie wpłynęło 
pismo  Burmistrza Gminy Kęty z dnia 8 lipca 2011 r. 
zawierające wyjaņnienia w przedmiotowej sprawie oraz 
w posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 13 lipca 2011 r. 
uczestniczył upoważniony przedstawiciel Gminy Kęty.  

 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krako-

wie, po ponownym rozpatrzeniu sprawy postanowiło 
orzec jak w sentencji niniejszej uchwały. 

 
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opubli-

kowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r. 
Nr 17, poz. 95/. 
 

POUCZENIE 

 

Na uchwałę Kolegium przysługuje skarga do Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę 
tą należy wnieņć w terminie 30 dni od daty otrzymania 
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za po-
ņrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie. 

 
Przewodniczący Kolegium Izby: 

 Janusz Kot 

3385
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UCHWAŁA NR KI-411/322/11 
 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KRAKOWIE 

z dnia 13 lipca 2011 r.  

znak  sprawy: KI-43-139/32/11 

  

w sprawie stwierdzenia nieważnoņci Uchwały Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Kĉtach z dnia 3 czerwca 2011 r. 
w sprawie okreņlenia zasad udzielania dotacji ze ņrodków budżetu Gminy Kĉty do zadań służących ochronie 

powietrza polegających na zmianie starego systemu ogrzewania wĉglowego na proekologiczne, planowanych do 
realizacji na terenie Gminy Kĉty 

Kolegium Izby działając na podstawie art. 91 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.) i art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych 
(Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)  

 
o r z e  k  a  

o stwierdzeniu nieważnoņci Uchwały Nr VIII/63/2011* 

Rady Miejskiej w Kĉtach z dnia 3 czerwca 2011 r. 

w sprawie okreņlenia zasad udzielania dotacji  ze ņrod-

ków budżetu Gminy Kĉty do zadań służących ochronie 

powietrza polegających na zmianie starego systemu 

ogrzewania wĉglowego  na proekologiczne, planowa-

nych do realizacji na terenie Gminy Kĉty w czĉņci doty-

czącej postanowień: 

-  § 7  ust. 1 pkt 2 Regulaminu, stanowiącego Załącznik 

do uchwały, 

- pkt. 5 Oņwiadczenia zawartego we wniosku, stano-

wiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu o treņci ”… 

i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych (jednolity tekst: Dz.U. 

z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”  

 

UZASADNIENIE 

Uchwała Nr VIII/63/2011 Rady Miejskiej w Kętach 
z dnia 3 czerwca 2011 r. wpłynęła do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Krakowie Zespół Zamiejscowy  
w Oņwięcimiu  w dniu 14 czerwca 2011 r. 
 

W podstawie prawnej powołano przepisy  art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591  
ze zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 21 oraz 403 ust. 4, 5 i 6 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ņro-
dowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zmianami).  

 
 

__________ 
* Uchwała ogłoszona w Dz. U. Woj. Małop. z 2011 roku 

Nr 332 poz. 2750 

Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Kętach okreņliła za-
sady udzielania dotacji celowej ze ņrodków budżetu 
Gminy Kęty do zadań służących ochronie powietrza 
polegających na zmianie starego systemu ogrzewania 
węglowego na proekologiczne, planowanych do realiza-
cji na terenie Gminy Kęty. Przyjęły one formę Regula-
minu stanowiącego załącznik do badanej uchwały. 

 
Zgodnie z dyspozycją art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ņrodowiska, finan-
sowanie ochrony ņrodowiska i gospodarki wodnej może 
polegać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych z budżetu gminy lub budżetu powiatu                  
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwe-
stycji:  
1) podmiotów niezaliczonych do sektora finansów pu-

blicznych, w szczególnoņci:  
a) osób fizycznych, 
b) wspólnot mieszkaniowych, 
c) osób prawnych, 
d) przedsiębiorców; 

2) jednostek sektora finansów publicznych będących 
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. 
 
Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące 

w szczególnoņci kryteria wyboru inwestycji do finanso-
wania lub dofinansowania oraz tryb postępowania 
w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania 
okreņla odpowiednio rada gminy albo rada powiatu 
w drodze uchwały.  

 
Badając zgodnoņć z prawem uchwały VIII/63/2011 

Rady Miejskiej  w Kętach z dnia 3 czerwca 2011 r., za-
strzeżenia Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Krakowie wzbudziły zapisy § 7 ust. 1 pkt 2 Regulami-
nu stanowiącego Załącznik do badanej uchwały, w myņl 
którego Rada Miejska w Kętach postanowiła, że „Bur-
mistrz Gminy Kęty zastrzega sobie prawo możliwoņci 
przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji przez Ko-
misję w okresie 5 lat od daty pobrania przez Wniosko-
dawcę przyznanej dotacji”. Powyższy zapis - zdaniem 
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie 
– wykracza poza upoważnienie ustawowe okreņlone 
w art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony ņrodowiska. 
Z analizy przepisów tej ustawy  nie wynika bowiem, by 
organ stanowiący miał prawo regulować tryb czy zasa-
dy kontroli przedmiotu udzielonej dotacji. Rzeczą Rady 
Miejskiej jest bowiem uregulowanie zasad i trybu udzie-
lania dotacji,  a nie kontrola beneficjenta dotacji. Każda 
kontrola administracyjna w stosunku do podmiotu nie-
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podlegającego organowi kontrolującemu wymaga wy-
raźnego upoważnienia ustawowego, jak to ma miejsce 
na przykład w sytuacji art. 221 ustawy  o finansach pu-
blicznych, w którym jednoznacznie przewidziano możli-
woņć kontrolowania beneficjenta dotacji przez  organ, 
który udzielił dotacji. Powyższe stanowisko  Kolegium 
Izby znalazło odzwierciedlenie w wyroku Wojewódzkie-
go Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 25 stycz-
nia 2011 r. /sygn. akt I SA/Kr 1673/10/ . 

Ponadto w punkcie 5 Oņwiadczenia zawartego we 
wzorze wniosku  „o udzielenie dotacji celowej ze ņrod-
ków budżetu Gminy Kęty do zadań służących ochronie 
powietrza polegających na zmianie starego systemu 
ogrzewania węglowego na proekologiczne” stanowią-
cego Załącznik Nr 1 do Regulaminu, Rada Miejska 
w Kętach nałożyła na wnioskodawcę między innymi 
obowiązek wyrażenia zgody na przetwarzanie jego da-
nych osobowych, w tym również w przypadku zaistnie-
nia takiej koniecznoņci – podania do publicznej wiado-
moņci, przez Burmistrza Gminy Kęty w zakresie będą-
cym przedmiotem wniosku i załączonych dokumentów, 
powołując się na art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia  1997 r. o ochronie danych 
osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. 
zm.). Zdaniem Kolegium Izby  przetwarzanie danych 
osobowych jest zgodne z prawem jedynie wówczas, gdy 
administrator danych legitymuje się posiadaniem co 
najmniej jednej, spoņród wymienionych w art. 23 ust. 1 
pkt 1-5 ustawy o ochronie danych osobowych, mate-
rialnych przesłanek dopuszczalnoņci takiego przetwa-
rzania, przy czym każda  z nich ma charakter autono-
miczny. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
z art. 27 ust. 2 pkt 1 w.w. ustawy wiąże się nierozerwalnie 
z ust. 1 tej ustawy, w myņl którego „zabrania się przetwa-
rzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub 
etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub 
filozoficzne, przynależnoņć wyznaniową, partyjną lub 
związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie 
genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz da-
nych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i manda-
tów karnych, a także innych orzeczeń wydanych  w po-
stępowaniu sądowym lub administracyjnym”. W ocenie 
Kolegium Izby wprowadzenie takiego uregulowania 
z art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy wykracza poza zakres upo-
ważnienia z art. 403 ust. 5 ustawy Prawo ochrony ņrodo-
wiska. Ponadto dane o których mowa w art. 27 ust. 2 
pkt 1 ustawy nie mają żadnego związku z przedmiotem 
uregulowań dokonanych badaną uchwałą.  

Mając na uwadze, że wskazane wyżej nieprawidłowo-
ņci noszą znamiona istotnego naruszenia prawa, Kole-
gium Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Krakowie na 
posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2011 r. postanowiło 
wszcząć postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważ-
noņci przedmiotowej uchwały w częņci obejmującej 
kwestionowane postanowienia. Kolegium Izby powia-
domiło Radę Miejską w Kętach o terminie ponownego 
rozpatrywania sprawy oraz o możliwoņci uczestniczenia 
uprawnionych przedstawicieli organu stanowiącego 
w posiedzeniu Kolegium. W odpowiedzi na powyższe 
w dniu 12 lipca 2011 r. do Regionalnej Izby Obrachun-
kowej w Krakowie wpłynęło pismo  Burmistrza Gminy 
Kęty z dnia 8 lipca 2011 r. zawierające wyjaņnienia 
w przedmiotowej sprawie, a  w posiedzeniu Kolegium 
Izby w dniu 13 lipca 2011 r. uczestniczył upoważniony 
przedstawiciel Gminy Kęty.  

 
Kolegium Izby po zapoznaniu się z pisemnymi wyja-

ņnieniami Burmistrza Gminy Kęty zawartymi w piņmie 
z dnia 8 lipca 2011 r. oraz argumentami  przedstawiciela 
Gminy Kęty zaprezentowanymi na posiedzeniu Kole-
gium w dniu  13 lipca 2011 r., postanowiło podtrzymać 
swoje dotychczasowe stanowisko  w sprawie z uzasad-
nieniem jak wyżej i orzec jak w sentencji niniejszej 
uchwały.  

 
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze podlega opubli-

kowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mało-
polskiego – zgodnie z art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2010 r. 
Nr 17, poz. 95/. 
 

 

POUCZENIE 

 
Na uchwałę Kolegium przysługuje skarga do Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Skargę 
tą należy wnieņć w terminie 30 dni od daty otrzymania 
niniejszej uchwały, przy czym należy to uczynić za po-
ņrednictwem Kolegium Regionalnej Izby Obrachunko-
wej w Krakowie. 
 

Przewodniczący Kolegium Izby: 
 Janusz Kot 

 
3386

 
 

 

„ Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzĉdowego: 
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 Urzĉdowego 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. 
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