
 

 

UCHWAŁA

 NR IX/82/2015 

RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 

z dnia 28 sierpnia 2015 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Sucha Beskidzka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), 

w nawiązaniu do Uchwały Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej Nr XLVI/334/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Sucha Beskidzka, po stwierdzeniu, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sucha 

Beskidzka zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/102/99 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 

28 września 1999 r., Rada Miejska w Suchej Beskidzkiej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/129/03 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 18 grudnia 2003 r. wraz 

ze zmianami wprowadzonymi: 

1) Uchwałą Nr XIX/124/08 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 29 kwietnia 2008 r.; 

2) Uchwałą Nr XXXV/225/09 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 listopada 2009 r.; 

3) Uchwałą Nr XXXIX/254/10 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 30 kwietnia 2010 r. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu – załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych – załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale wskazanej w §1. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 9 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Przepisy ust. 2 i 3 nie dotyczą lądowiska dla 

śmigłowców ratunkowych w obrębie działki ewidencyjnej nr 10180/16 w terenie UP (szpital).”; 

2) w § 18 ust. 3 wykreśla się lit. c); 

3) w § 26 ust. 2 na końcu lit. g) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h) w brzmieniu: „lądowiska 

dla śmigłowców ratunkowych na terenie szpitala (działka ewid. nr 10180/16).”; 

4) w § 26 ust. 3 lit. e) wykreśla się: „9673/42”; 
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5) w § 26 ust. 3 na końcu lit. e) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f) i g) w brzmieniu: „ f) 

zagospodarowanie terenu UP w granicach działki ewidencyjnej nr 10180/16 należy kształtować zgodnie 

z przepisami odrębnymi dotyczącymi lotnisk dla śmigłowców, w tym należy zapewnić sektor wolny od 

przeszkód, g) na terenie UP w granicach działki ewidencyjnej nr 9673/42 powierzchnia zabudowy nie może 

przekraczać 80% powierzchni terenu.”; 

6) w § 32 ust. 3 wykreśla się lit. e); 

7) w § 44 ust. 4 po słowie „przebudowy” dodaje się słowa: „i rozbudowy". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sucha Beskidzka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.   

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogusław Ćwiękała 
 

 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr IX/82/2015 

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta Sucha Beskidzka 

Do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Sucha Beskidzka nie wpłynęła w wyznaczonym terminie żadna uwaga. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogusław Ćwiękała 
 

 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr IX/82/2015 

Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej 

z dnia 28 sierpnia 2015 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

Ustalenia zmiany planu nie wpływają na potrzebę realizacji nowych inwestycji należących do zadań 

własnych gminy. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Bogusław Ćwiękała 
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