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UCHWAIA Nr XLIIIł42Ńł2ŃńŃ 

 RADY GMINY CZARNA (”owŁ JaLcucki) 
z dnia 27 maja 2010 r. 

 

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie 

ｭMedynia GJogowska - Ko`cióJｬ, ”oJowonego w miejscowo`ci Medynia GJogowska 
w gminie Czarna ｦ 1 

 

ŚziaJa–ąc na ”“dstawie artŁ ń8 ustŁ 2 pkt 5 

i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o sam“rządzie gminnym (ŚzŁUŁ z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) “raz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 

poz. 717, z ”óunŁ zmŁ), ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci 
z ustaleniami Studium Uwarun—“waL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, 

uchwal“neg“ uchwaJą Rady Gminy w Czarnej 

Nr XXXIII/216/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r., z ”óunŁ 
zm. Rada Gminy w Czarne– uchwala, c“ nastę”u–e: 

 

IŁ PRźśPISŹ OGÓLNś 

 

§ 1. ńŁ  Uchwala się Mie–sc“wy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego w re–“nie ｭMedynia 
GJ“g“ws—a - K“`cióJｬ ”“J“w“neg“ w mie–sc“w“`ci 
Medynia GJ“g“ws—a w gminie Czarna ｦ 1, zwany 

dalej planem. 

 

2Ł źaJączni—ami d“ ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1)  zaJączni— Nr ń, stan“wiący rysune— ”lanu 
w s—ali ń:ńŃŃŃ, będący integralną czę`cią 
uchwaJy, “b“wiązu–ący w za—resie “—re`l“nych 
w nim “znaczeL; 

 

2)  zaJączni— Nr 2, “—re`la–ący s”“sób realizac–i 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą d“ 
zadaL wJasnych gminy, “raz zasadach ich 
finansowania; 

 

3)  zaJączni— Nr 3, d“ uchwaJy “—re`la–ący s”“sób 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 

planu. 

 

§ 2. Plan obejmuje obszar o ”“wierzchni “—“J“ 
ńń,6 ha, ”“J“w“ny w `r“d—“we– czę`ci mie–sc“w“`ci 
Medynia GJ“g“ws—a, ”“ wsch“dnie– str“nie dr“gi 
w“–ewódz—ie– nr 88ń relac–i S“—“Jów ｦ IaLcut -

KaLczuga - Pruchnik - vurawicaŁ 
 

§ 3. Ile—r“ć w uchwale jest mowa o: 

 

1)  granicy ochrony konserwatorskiej ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć teren “chr“ny “bie—tów 
w”isanych d“ re–estru zabyt—ów wraz 
z otoczeniem; 

 

2)  strefie ekspozycji widokowej ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć teren “chr“ny e—s”“zyc–i wid“—“we– 
obiektów w”isanych d“ re–estru zabyt—ów; 

 

3)  uchwale ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć ninie–szą 
uchwaJę; 

 

4)  ws—auni—u mie–sc ”“st“–“wych dla terenów 
usJug“wych: 

 

 

 

 

 

ROŚźAJ USIUG MINIMALNA ILO_Ć MIśJSC POSTOJOWŹCH 

POJAZDY SAMOCHODOWE / ROWERY 

1. HANDEL DETALICZNY 

MAIOPOWIśRźCHNIOWŹ 

20 MIEJSC POSTOJOWYCH NA 1000m2/ 3/100 ZATRUDNIONYCH 

2. GASTRONOMIA I ROZRYWKA 10 MIEJSC POSTOJOWYCH NA 1000m2/ 3/100 ZATRUDNIONYCH 

3. OBIEKTY UPOWSZECHNIANIA KULTURY 

ORAZ WYSTAWY I EKSPOZYCJE 

10 MIEJSC POSTOJOWYCH NA 1000m2/ 3/100 ZATRUDNIONYCH 

4. PORADNIE MEDYCZNE 10 MIEJSC POSTOJOWYCH NA 1000m2/ 3/100 ZATRUDNIONYCH 

5. EDUKACJA 10 MIEJSC POSTOJOWYCH NA1000 m2/ 3/100 ZATRUDNIONYCH 

6. USIUGI SAKRALNś 20 MIEJSC POSTOJOWYCH NA1000 m2 

 

 

 

§ 4. ńŁ  Ustala się: 
 

1)  przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1U o powierzchni ok. 2,7 ha, 

”“d zabud“wę usJug“wą; 
 

2)  przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1UK, o powierzchni 

ok. 2,6 ha, ”“d zabud“wę usJug“wą, sa—ralną, 
“b–ęty strefą “chr“ny —“nserwat“rs—ie–; 

 

3)  przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1RE, o powierzchni ok. 4,0 ha, 

”“d tereny r“lne, “b–ęte strefą e—s”“zyc–i 
wid“—“we– —“`ci“Ja ”arafialneg“; 
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4)  przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1ZU, o powierzchni 

ok. 1,6 ha, ”“d zieleL urządz“ną; 
 

5)  przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1KS o Jączne– ”“wierzchni 
ok. Ń,5 ha, ”“d “góln“d“stę”ny ”ar—ing; 

 

6)  przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 1KX/KD o powierzchni 

ok. 0,2 ha ”“d ciąg ”iesz“ ｦ jezdny 

 

ROźŚźIAI II 
USTALśNIA OBOWIĄźUJĄCś NA CAIŹM OBSźARźś 

OBJĘTŹM PLANśM 

 

§ 5. ńŁ  Ustala się nastę”u–ące zasady “chr“ny 
`r“d“wis—a i przyrody: 

 

1)  “grzewanie “bie—tów indywidualne 
z zast“s“waniem r“związaL technicznych 
i mediów grzewczych nie ”“garsza–ących stanu 
`r“d“wis—a naturalneg“; 

 

2)  `cie—i sanitarne z terenu “b–ęteg“ ”lanem 
nalewy “d”r“wadzić ”“”rzez —analizac–ę 
sanitarną d“ gminne– “czyszczalni `cie—ów; 

 

3)  w“dy “”ad“we nalewy “czy`cić i “d”r“wadzić 
—analizac–ą deszcz“wą lub systemem r“wów 
meli“racy–nych d“ na–bliwszych “dbi“rni—ów; 

 

4)  gromadzenie i usuwanie “d”adów —“munalnych 
i ”“wsta–ących w wyniku prowadzenia 

dziaJaln“`ci nalewy ”r“wadzić w s”“sób nie 
zagrawa–ący `r“d“wis—u i zdrowiu ludzi, 

a usuwać –e zg“dnie z przepisami 

“b“wiązu–ącymi na terenie gminyŁ 
 

§ 6. ńŁ  Ustala się nastę”u–ące zasady “chr“ny 
konserwatorskiej i ekspozycji widokowej: 

 

1)  wyznacza się strefę “chr“ny —“nserwat“rs—ie– 
—“`ci“Ja ”arafialneg“, w”isaneg“ d“ re–estru 
zabyt—ów w“–ewództwa ”“d—arpackiego 

decyz–ą A ｦ 196 z dnia 12 kwietnia 2007 roku 

wraz z “t“czeniem, wyznacz“ną na rysun—u 
planu, w “bszarze, —tóre– ustala się: 

 

a)  zachowanie, remont i —“nserwac–ę zabyt—“we– 
zabud“wy w”isane– d“ re–estru zabyt—ów; 

 

2)  wyznacza się strefę “chr“ny ekspozycji 

wid“—“we– —“`ci“Ja ”arafialneg“, w”isaneg“ d“ 
re–estru zabyt—ów w“–ewództwa 
”“d—ar”ac—ieg“ decyz–ą A ｦ 196 z dnia 

12 kwietnia 2007 roku wraz z otoczeniem, 

wyznacz“ną na rysun—u ”lanu, w obszarze 

—tóre– ”rzy–mu–e się nastę”u–ące ustalania: 
 

a)  za—az zabud“wy ciągów i osi widokowych, 

wyznaczonych na rysunku planu 

 

b)  za—az wzn“szenia n“wych budyn—ów i budowli, 

 

 

c)  d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie terenu 
zielenią nis—ąŁ 
 

§ 7. ńŁ  Ustala się nastę”u–ące zasady 
w zakresie komunikacji: 

 

1)  “bsJuga —“muni—acy–na terenów ”rzylegJych 
z istnie–ących dróg ”ublicznych: 

 

a)  w“–ewódz—a nr 88ń relac–i S“—“Jów MJ”Ł ｦ 

IaLcut - KaLczuga - Pruchnik - vurawica, 
 

b)  powiatowa Nr 1 512 R relacji Medynia 

GJ“g“ws—a ｦ Rakszawa, 

 

c)  ciąg ”iesz“ - jezdny oznaczony symbolem 

1KX/KD; 

 

2)  d“”uszcza się bud“wę wewnętrznych dróg 
d“–azd“wych “raz d“–azdów na zasadzie ”rawa 
przejazdu o szer“—“`ci nie mnie–sze– niw 5 m; 

 

3)  ”ar—ingi ”rzewidziane d“ “bsJugi 
w“ln“st“–ących “bie—tów usJug“wych nalewy 
l“—aliz“wać w granicach dziaJe— “b–ętych 
inwestyc–ą (za wy–ąt—iem terenu ń UK). 

 

§ 8. ńŁ  Przy zag“s”“dar“waniu terenów 
“b–ętych ”lanem d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci 
infrastru—tury techniczne– niezwiązanych z “bsJugą 
terenów “b–ętych ”lanem, wyJącznie w przypadku, 

gdy nie ograniczy t“ m“wliw“`ci ich zag“s”“dar“wania 
zgodnie z ustaleniami planu. 

 

2Ł  Ustala się zasady wy”“sawenia 
w infrastru—turę techniczną na caJym “bszarze 
“b–ętym ”lanem: 
 

1)  n“we ciągi uzbr“–enia, “bie—ty “raz urządzenia 
nalewy ”r“wadzić w s”“sób um“wliwia–ący 
zag“s”“dar“wanie terenów zg“dnie z ich 

przeznaczeniem; 

 

2)  d“”uszcza się ”rzebud“wę istnie–ących sieci 
i urządzeL w przypadku ich kolizji 

z planowanymi nowymi obiektami oraz 

w dostosowaniu do planowanego 

zagospodarowania. 

 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastru—tury techniczne–: 
 

1.  Zaopatrzenie w w“dę: 
 

1)  Zaopatrzenie w w“dę ｦ z gminnej sieci 

w“d“ciąg“we– zasilane– z u–ęcia w“dy 
podziemnej w Pogwizdowie; 

 

2)  R“zbud“wa gminne– sieci w“d“ciąg“we– 
o nowe sieci o `rednicach nie mnie–szych niw 
ĭ 110 mm, usytuowane w liniach 

r“zgranicza–ących istnie–ących i projektowanych 

drógŁ 
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2Ł  Od”r“wadzenie `cie—ów sanitarnych 
systemem gminnej sieci kanalizacyjnej do gminnej 

“czyszczalni `cie—ów w mie–sc“w“`ci Czarna (”“za 
obszarem planu) ｦ poprzez ”r“–e—t“wane ciągi 
kanalizacji sanitarnej o `rednicach nie mnie–szych niw 
ĭ 2ŃŃ mm: d“ —anaJu sanitarneg“ ĭ 200 mm 

”rzebiega–ąceg“ wzdJuw dr“gi w“–ewódz—ie– nr 881 

relac–i S“—“Jów MJ”Ł ｦ IaLcut - KaLczuga - Pruchnik - 

vurawicaŁ 
 

3Ł  Od”r“wadzenie wód “”adowych: 

 

1)  wody opadowe z dróg i ”laców “raz terenów 
zabud“wy usJug“we– nalewy “d”r“wadzać 
siecią —anaJów deszcz“wych lub r“wów 
meli“racy–nych d“ “dbi“rni—ów, ”“ ich 
podczyszczeniu; 

 

2)  “d”r“wadzenie wód “”ad“wych na terenach 
”“z“staJych - na teren wJasne– dziaJ—i - 

bez”“`redni“ d“ gruntuŁ 
 

4.  Gazownictwo: 

 

1)  zasilanie w gaz ziemny GZ - 50 ｦ z sieci 

gaz“we– ŚN 5Ń; ŚN 8Ń ”rzebiega–ące– w pasie 

dr“gi w“–ewódz—ie– nr 88ń; 
 

2)  rozbudowa sieci gazowej o n“we gaz“ciągi 
o `rednicach nie mnie–szych niw ŚN 40 

usytuowane w liniach r“zgranicza–ących 
istnie–ących i ”r“–e—t“wanych ciągów 
komunikacyjnych. 

 

5Ł  Cie”J“wnictw“: d“”uszcza się indywidualne 
uródJa cie”Ja z zast“s“waniem r“związaL technicznych 
i mediów grzewczych nie ”“garsza–ących stanu 
`r“d“wis—a naturalnego. 

 

6.  Elektroenergetyka: 

 

1)  energia elektryczna ｦ z istnie–ących stac–i 
transformatorowych zasilanych poprzez 

“dgaJęzienia liniami na”“wietrznymi SN ń5 —V 
“d linii na”“wietrzne– SN ń5 —V GJuchów ｦ 

S“—“Jów IIŁ 
 

7.  Telekomunikacja: 

 

1)  sieci telek“muni—acy–ne nalewy ”r“wadzić –a—“ 
kablowe. 

 

8Ł  Gr“madzenie “d”adów —“munalnych 
w pojemnikach zlokalizowanych w granicach 

wJasnych dziaJe— z “b“wiąz—iem ich “”równiania na 
zasadach “b“wiązu–ących w gminie. 

 

ROźŚźIAI III 
PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA TśRśNÓW 

 

§ 10. ńŁ  Przeznacza się teren “znacz“ny na 
rysunku planu symbolem 1U - o powierzchni 

ok. 2,7 ha, ”“d zabud“wę usJug“wąŁ 
 

 

2Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania i warunki zabudowy: 

 

1)  budynki gospodarcze i garaw“we nalewy 
sytu“wać w drugiej linii zabudowy, za 

budyn—ami usJug“wymi; 
 

2)  budowle i “bie—ty maJe– archite—tury nalewy 
sytu“wać w drugiej linii zabudowy, za 

budyn—ami usJug“wymi; 
 

3)  d“stę”n“`ć —“muni—acy–na z drogi powiatowej 

Nr 1 5ń2 R relac–i Medynia GJ“g“ws—a - 

Rakszawa; 

 

4)  ”“dziaJ na dziaJ—i bud“wlane zg“dnie 
z ustaleniami: 

 

a)  szer“—“`ć fr“ntu dziaJ—i bud“wlane– nie mnie– 
niw 2Ń m, 

 

b)  ”“wierzchnia dziaJ—i bud“wlane– nie mnie– niw 
0,10 ha, 

 

c)  —ąt nachylenia linii ”“dziaJu d“ dróg 9Ń0±ńŃ%; 
 

5)  powierzchnia zabudowy kubaturowej nie 

wię—sza niw 4Ń% ”“wierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

 

6)  nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

powiatowej Nr 1 512 R relacji Medynia 

GJ“g“ws—a - Rakszawa ｦ 5 m od granicy planu; 

 

7)  ws—auni— mie–sc ”“st“–“wych dla fun—c–i 
usJug“we– zgodnie z § 3 pkt 4; 

 

8)  udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“ nie mnie– 
niw 4Ń% dziaJ—i bud“wlane–; 

 

9)  wys“—“`ć budyn—ów usJug“wych ｦ dwie 

—“ndygnac–e nadziemne, d“”uszcza się 
lokalizacje drugiej kondygnacji w poddaszu, 

ma—symalna wys“—“`ć d“ ńŃ m licz“ne od 

poziomu terenu do kalenicy dachu; 

 

10)  ma—symalna wys“—“`ć budyn—ów 
gospodarczych i garaw“wych d“ 7 m liczone od 

poziomu terenu do kalenicy dachu; 

 

11)  dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we 
o —ącie nachylenia ”“Jaci “d 2Ń0 do 450, kryte 

dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i; 

 

12)  kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, bewu 
i piaskowym; 

 

13)  rzuty budyn—ów ”r“st“—ątne, sytu“wane 
równ“legle lub ”r“st“”adle d“ granic dziaJe—; 

 

14)  elewac–e fr“nt“we budyn—ów sytuowane od 

strony drogi publicznej; 
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15)  ”rzesz—lenia elewac–i fr“nt“wych budyn—ów 
usJug“wych nie mnie– niw 4Ń% ”“wierzchni 
`ciany; 

 

16)  za—azu–e się l“—alizac–i urządzeL technicznych, 
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na 
elewac–ach “d str“ny dróg publicznych 

i dachach spadzistych; 

 

17)  za—azu–e się l“—alizac–i masztów i innych 

urządzeL związanych ze stac–ami telef“nii 
—“mór—“we–; 

 

18)  za—azu–e się zabud“wy tymczas“we–; 
 

19)  d“”uszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących 
“bie—tów re—lam“wych “ powierzchni nie 

wię—sze– niw 2,5 m2; 

 

20)  za—azu–e się st“s“wania “gr“dzeL: 
 

a)  z ”refabry—atów bet“n“wych, 
 

b)  z murów ”eJnych, “ il“`ci ”rze`witów ”“niwe– 
3Ń% caJ—“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia, 

 

c)  “ wys“—“`ci ”“wywe– ń,7 mŁ 
 

§ 11. ńŁ  Przeznacza się teren “znaczony na 

rysunku planu symbolem 1UK - o powierzchni 

ok. 2,6 ha, ”“d zabud“wę usJug“wą, sa—ralną, “b–ęty 
strefą “chr“ny —“nserwat“rs—ie–Ł 

 

2Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania i warunki zabudowy: 

 

1)  za—azu–e się l“—alizac–i zabud“wy —ubaturowej 

w bez”“`rednim sąsiedztwie —“`ci“Ja 
parafialnego na terenie oznaczonym na rysunku 

”lanu linią wewnętrzneg“ ”“dziaJu i szrafem; 

 

2)  d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów maJe– 
archite—tury związanych z kultem; 

 

3)  d“stę”n“`ć —“muni—acy–na z drogi Nr 1 512 R 

relac–i Medynia GJ“g“ws—a ｦ Rakszawa oraz 

”r“–e—t“waneg“ ciągu ”iesz“ ｦ jezdnego 

1KX/KD; 

 

4)  budyn—i g“s”“darcze, garaw“we “raz związane 
z —ultem nalewy sytu“wać na terenie nie 
oznaczonym szrafem; 

 

5)  teren nalewy zag“s”“dar“wać –a—“ –edną dziaJ—ę 

bud“wlaną; 
 

6)  powierzchnia zabudowy kubaturowej nie 

wię—sza niw 3Ń% ”“wierzchni dziaJ—i 
budowlanej; 

 

7)  nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 

powiatowej Nr 1 512 R relacji Medynia 

GJ“g“ws—a - Rakszawa ｦ 5 m od granicy planu; 

 

8)  miejsca postojowe dla sam“ch“dów 
osobowych zapewnione na terenie parkingu, 

oznaczonego symbolem 1KS; 
 

9)  udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“ nie mnie– 
niw 5Ń% terenu; 

 

10)  wys“—“`ć budyn—ów zes”“Ju ”arafialneg“ za 
wy–ąt—iem budyn—u —“`ci“Ja ｦ dwie 

kondygnacje nadziemne, do”uszcza się 
lokalizacje drugiej kondygnacji w poddaszu; 

ma—symalna wys“—“`ć d“ 8 m liczone od 

poziomu terenu do kalenicy dachu 

z zast“s“waniem —ierun—u na–dJuwsze– —alenicy 
na linii wschód - zachód; 

 

11)  ma—symalna wys“—“`ć budyn—ów 
gospodarczych i garaw“wych do 7 m liczone od 

poziomu terenu do kalenicy dachu; 

 

12)  dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we 
o —ącie nachylenia ”“Jaci “d 3Ń0 do 450, kryte 

dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i; 

 

13)  kolorystyka elewacji w odcieniach bieli, bewu 
i piaskowym; 

 

14)  rzuty budyn—ów ”r“st“—ątne, sytu“wane 
równ“legle lub ”r“st“”adle d“ granic dziaJe—; 

 

15)  za—azu–e się l“—alizac–i urządzeL technicznych, 
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na 
elewac–ach “d str“ny dróg ”ublicznych 

i dachach spadzistych; 

 

16)  za—azu–e się l“—alizac–i masztów i innych 

urządzeL związanych ze stac–ami telef“nii 
—“mór—“we–; 

 

17)  za—azu–e się zabud“wy tymczas“we–; 
 

18)  d“”uszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących tablic 
informacyjnych o powierzchni nie wię—sze– 
niw 2,5 m2; 

 

19)  za—azu–e się st“s“wania “gr“dzeL: 
 

a)  z ”refabry—atów bet“n“wych, 
 

b)  z murów ”eJnych, “ il“`ci ”rze`witów ”“niwe– 
3Ń% caJ—“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia, 

 

c)  “ wys“—“`ci ”“wywe– ń,7 mŁ 
 

§ 12. ńŁ  Przeznacza się teren “znacz“ny na 

rysunku planu symbolem 1RE- o powierzchni 

ok. 4,0 ha, ”“d tereny r“lne, “b–ęte strefą e—s”“zyc–i 
wid“—“we– —“`ci“Ja ”arafialneg“Ł 

 

2Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania i warunki zabudowy: 

 

1)  d“”uszcza się rem“nt i r“zbud“wę istnie–ących 

budyn—ów miesz—alnych i gospodarczych: 

 

a)  wys“—“`ć budyn—ów miesz—alnych ｦ jedna 

kondygnacja nadziemna, maksymalna 

wys“—“`ć d“ 7 m liczone od poziomu terenu do 

kalenicy dachu, 
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b)  ma—symalna wys“—“`ć budyn—ów 
gospodarczych i garaw“wych d“ 6 m liczone od 

poziomu terenu do kalenicy dachu, 

 

c)  dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we 
o —ącie nachylenia ”“Jaci “d 3Ń0 do 450, kryte 

dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i, 

 

d)  udziaJ terenu bi“l“gicznie czynneg“ nie mnie– 
niw 5Ń% dziaJ—i bud“wlane–; 

 

2)  za—azu–e się l“—alizac–i n“we– zabud“wy 
kubaturowej; 

 

3)  d“stę”n“`ć —“muni—acy–na z drogi 

w“–ewódz—ie– Nr 88ń relac–i S“—“Jów MJ”Ł ｦ 

IaLcut ｦ KaLczuga ｦ Pruchnik - vurawica, 
z drogi powiatowej Nr 1 512 R relacji Medynia 

GJ“gowska ｦ Rakszawa oraz projektowanego 

ciągu ”iesz“ ｦ jezdnego 1KX/KD; 

 

4)  d“”uszcza się bud“wę dróg wewnętrznych d“ 
dziaJe— r“lnych; 

 

5)  za—azu–e się l“—alizac–i masztów i innych 

urządzeL związanych ze stac–ami telef“nii 
—“mór—“we–; 

 

6)  za—azu–e się l“—alizac–i w“ln“st“–ących tablic 
informacyjnych i reklamowych; 

 

7)  za—azu–e się “gr“dzenia terenuŁ 
 

§ 13. ńŁ  Przeznacza się teren “znacz“ny na 
rysunku planu symbolem 1ZU - o powierzchni 

ok. 1,6 ha ”“d zieleL urządz“nąŁ 
 

2Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania i warunki zabudowy: 

 

1)  za—azu–e się l“—alizac–i zabud“wy —ubatur“we–; 
 

2)  za—azu–e się nasadzeL zielenią wys“—ą; 
 

3)  d“stę”n“`ć —“muni—acy–na z ciągu ”iesz“ - 

jezdnego, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1KX/KD; 

 

4)  d“”uszcza się bud“wę dróg wewnętrznych d“ 
dziaJe— r“lnych; 

 

5)  za—azu–e się l“—alizac–i masztów i innych 

urządzeL związanych ze stac–ami telef“nii 
—“mór—“we–Ł 
 

§ 14. ńŁ  Przeznacza się teren “znacz“ny na 
rysunku planu symbolem 1KS o powierzchni 

ok. 0,5 ha ”“d “góln“d“stę”ny parking. 

 

1)  “b–ęty strefą e—s”“zyc–i wid“—“we– —“`ci“Ja 
parafialnego, zgodnie z ustaleniami “—re`l“nymi 
w § 6 ust. 1 pkt 2; 

 

 

 

2)  d“stę”n“`ć —“muni—acy–na terenu “znacz“neg“ 
symbolem 1KS z drogi powiatowej Nr 1 512 R 

relac–i Medynia GJ“g“ws—a ｦ Rakszawa oraz 

z ciągu ”iesz“ ｦ jezdnego 1KX/KD. 

 

§ 15. ńŁ  Przeznacza się tereny “znacz“ne na 
rysunku planu symbolem 1KX/KD o powierzchni 

ok. Ń,2 ”“d ciąg ”iesz“ ｦ jezdny. 

 

2Ł  Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania i warunki zabudowy: 

 

1)  szer“—“`ć ciągu pieszo - jezdnego 1KX/KD - nie 

mnie–sza niw 5,Ń mŁ 
 

ROźŚźIAI IV 

PRźśPISŹ PRźśJ_CIOWś I KOKCOWś 

 

§ 16. Teren “b–ęty granicą ”lanu, d“ czasu 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 

ustalonym w ”lanie, ”“z“stawia się 
w d“tychczas“wym uwyt—“waniu, z zakazem 

zabudowy tymczasowej. 

 

§ 17. Ustala się staw—ę ”r“cent“wą, na 
”“dstawie —tóre–, “—re`la się –edn“raz“wą “”Jatę 
z tytuJu wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci w związ—u 
z uchwaleniem planu, w wys“—“`ci: 
 

1)  dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1U o powierzchni ok. 2,7 ha, pod 

zabud“wę usJug“wą ｦ 20%; 

 

2)  dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolami 1UK, o powierzchni ok. 2,6 ha, pod 

zabud“wę usJug“wą, sa—ralną, “b–ęty strefą 
ochrony konserwatorskiej ｦ 5 %; 

 

3)  dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1RE, o powierzchni ok. 4,0 ha, pod 

tereny r“lne, “b–ęte strefą e—s”“zyc–i 
wid“—“we– —“`ci“Ja ”arafialneg“ ｦ 5 %; 

 

4)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1ZU, o powierzchni ok. 1,6 ha, pod 

zieleL urządz“ną ｦ 5 %; 

 

5)  dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolami 1KS o powierzchni ok. 0,5 ha, pod 

“góln“d“stę”ny ”ar—ing ｦ 5 %; 

 

6)  dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolami 1KX/KD o powierzchni ok. 0,2 ha, 

”“d ciąg ”iesz“ ｦ jezdny ｦ 5 %. 

 

§ 18. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Wó–t“wi Gminy CzarnaŁ 

 

§ 19. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
30 dni “d dnia “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“Ł 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

ździsJaw Jaromi 
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źaJącznik nr 2 

d“ UchwaJy nr XLIIIł42Ńł2ŃńŃ 

Rady Gminy Czarna 

z dnia 27 maja 2010 r. 

 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

 

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ,,Medynia 

GJogowska - Ko`cióJｬ ”oJowonego w miejscowo`ci Medynia GJogowska w gminie Czarna-1, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

 

1)  Finansowanie zapisanych w planie inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, nalewących 
d“ zadaL wJasnych gminy, będzie “dbywać się 
ze `r“d—ów wJasnych gminyŁ 

 

2)  tródJami finans“wania inwestyc–i i zadaL, 
o —tórych m“wa w ust. 1 będą równiew 
w zalewn“`ci “d ”“trzeb: 

 

a)  `r“d—i Unii śur“”ejskiej, 

 

 

 

b)  kredyt bankowy, 

 

c)  emisja obligacji komunalnych, 

 

d)  `r“d—i ”rywatneŁ 
 

3)  Na—Jady ”“n“sz“ne na realizac–ę wwŁ 
inwestyc–i będą “d”“wiedni“ zagwarant“wane 
w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz 

w budwecie gminy, z uwzględnieniem 
wykorzystania ewentualnych `r“d—ów 
”“zabudwet“wychŁ 

 

 

 

 

 

źaJącznik nr 3 

d“ UchwaJy nr XLIIIł42Ńł2ŃńŃ 

Rady Gminy Czarna 

z dnia 27 maja 2010 r. 

 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

o s”osobie roz”atrzenia nieuwzględnionych uwag zJowonych do ”rojektu Miejscowego Planu źagos”odarowania 

Przestrzennego w rejonie ,,Medynia GJogowska - Ko`cióJｬ ”oJowonego w miejscowo`ci Medynia GJogowska w gminie 

Czarna - 1. 

 

Uwagi wniesione do wyJowonego do ”ublicznego wglądu, w dniach od 3 lutego 2010 r. do 25 lutego 2010 r. projektu 

planu wraz z ”rognozą oddziaJywania na `rodowisko, nieuwzględnione ”rzez Wójta Gminy CzarnaŁ 
 

Uwagi wniesi“ne– na ”i`mie w dniu 10 marca 

2ŃńŃ rŁ ”rzez Pana Grzeg“rza G“J“–ucha, zamŁ 37-126 

Medynia GJ“g“ws—a 432, wJa`ciciela dziaJ—i 
o nr ewidŁ ń523ł37 ”“J“w“ne– w Medyni GJ“g“wskiej, 

gmina Czarna, d“ ustaleL ”rzy–ętych w projekcie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

w re–“nie ,,Medynia GJ“g“ws—a - K“`cióJｬ ”“J“w“neg“ 
w mie–sc“w“`ci Medynia GJ“g“ws—a w gminie 

Czarna, d“tyczące– ”rzeznaczenia terenu “znacz“neg“ 
na rysunku planu symbolem 1U w granicach dziaJ—i 
ń523ł37, ”“d zabud“wę miesz—ani“wąŁ 

 

S”“sób r“z”atrzenia-uwagi nie uwzględniono. 

 

2Ł  Uwag wniesi“nych na ”i`mie w dniu 

10 marca 2010 r. przez Pana Artura Lepianka zam. 

37-ń26 Medynia GJ“g“ws—a, P“gwizdów 95, Pana 

śugeniusza GJ“wia— zamŁ 37-ń26 Medynia GJ“g“ws—a 
573, gmina Czarna, d“ ustaleL ”rzy–ętych w projekcie 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

w re–“nie ,,Medynia GJ“g“ws—a - K“`cióJｬ ”“J“w“neg“ 
w mie–sc“w“`ci Medynia GJ“g“ws—a w gminie 

Czarna, d“tyczących ”rzeznaczenia terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

 

-  ńMNłUłźN ”“d zabud“wę miesz—ani“w“-

usJug“wą “raz zieleL nieurządz“ną, 
 

-  1R pod tereny upraw rolnych, 

 

-  1U i 4U ”“d zabud“wę usJug“wą, 
 

-  2R pod tereny upraw rolnych, 

 

-  2U p“d tereny usJug“weŁ 
 

Uwaga d“tyczyJa zmiany ustaleL w projekcie 

”lanu: ”“szerzenia terenów miesz—ani“wych 
jednorodzinnych na ww. terenach oraz zmiany 

przeznaczenia terenu oznaczonego w projekcie planu 

symbolem 2U na teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 
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UźASAŚNIśNIś ROźSTRźŹGNIĘCIA 

 

Rada Gminy Czarna w dniu 29 kwietnia 2009 r. 

”“d–ęJa uchwaJę Nr XXXł269ł2ŃŃ9 w sprawie 

”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia Mie–sc“weg“ Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie 

,,Medynia GJ“g“ws—a - K“`cióJｬ ”“J“w“neg“ 
w mie–sc“w“`ci Medynia GJ“g“ws—a, gmina CzarnaŁ 
Teren, “b–ęty granicami ”lanu, stan“wi “bszar 
”“J“w“ny w `r“d—“we– czę`ci mie–sc“w“`ci Medynia 
GJ“g“ws—a ”“ wsch“dnie– str“nie dr“gi w“–ewódz—ie–Ł 
W ”rzewawa–ące– czę`ci stan“wiący wJasn“`ć “sób 
fizycznych oraz Parafii Rzymskokatolickiej w Medyni 

GJ“g“ws—ie–Ł Iączna ”“wierzchnia terenu wyn“si 
ok. ńń,6 haŁ Na terenie “b–ętym ”r“–e—tem 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

w re–“nie ｭMedynia GJ“g“ws—a - K“`cióJｬ, ”“J“w“neg“ 
w mie–sc“w“`ci Medynia GJ“gowska w gminie Czarna 

nie “b“wiązu–e “becnie waden ”lan mie–sc“wyŁ 
W Studium Uwarun—“waL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego obszar ten 

oznaczony jest symbolami: 

 

-  M ｦ obszary zabudowy mieszkaniowej 

i mieszkaniowo ｦ usJug“we– “raz zieleni, 
 

-  U ｦ “bszary usJug —“mercy–nych, 
 

-  R ｦ obszary rolne bez prawa zabudowy, 

 

-  B4 ｦ strefa “chr“ny —“nserwat“rs—ie– —“`ci“Ja 
parafialnego, 

 

-  E1 ｦ strefa e—s”“zyc–i wid“—“we– —“`ci“Ja 
parafialnego. 

 

Przystą”ienie d“ s”“rządzenia ”rzedmi“t“weg“ 
planu miejscoweg“ ”“d–ęte z“staJ“ w celu 

d“st“s“wania zag“s”“dar“wania terenów d“ ”“trzeb 
r“zw“–“wych mie–sc“w“`ci Medynia GJ“g“ws—aŁ 
Przeznaczenie “bszaru ”“d inwestyc–e związane 
z r“zw“–em terenów ”rzeznacz“nych ”“d usJugi 
—“`cielne “raz —“mercy–ne ”“zw“li na wJa`ciwe 

zag“s”“dar“wanie terenów z uwzględnieniem za—resu 
ochrony konserwatorskiej i krajobrazowej terenu oraz 

”“trzeb ludn“`ci w za—resie r“zw“–u terenów 
usJug“wych “raz infrastru—tury dr“g“we– i technicznej. 

 

Wszyst—ie “—re`l“ne w Studium fun—c–e z“staJy 
przyjęte w projekcie planu w s”“sób uwzględnia–ący 
wystę”u–ące uwarun—“wania zag“s”“dar“wania 
”rzestrzenneg“ terenów “raz ”“wiązania fun—c–“naln“-

przestrzenne z terenami sąsiednimiŁ 
 

Przedmiotem opracowania Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego w re–“nie ｭMedynia 
GJ“g“ws—a - K“`cióJｬ, ”“J“w“neg“ w mie–sc“w“`ci 
Medynia GJ“g“ws—a w gminie Czarna-1 jest ustalenie 

zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, 

w szczególn“`ci ”rzeznaczenie terenów ”“d 
zabud“wę usJug“wą; zabud“wę usJug“wą, sa—ralną, 
“b–ętą strefą “chr“ny —“nserwat“rs—ie–; tereny r“lne 
“b–ęte strefą e—s”“zyc–i wid“—“we– —“`ci“Ja 
”arafialneg“, zieleL urządz“ną; “góln“d“stę”ny 
parking i ciąg ”iesz“-jezdny. 

 

Procedura trybu formalno-”rawneg“ z“staJa 
przeprowadzona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zmŁ)Ł 
 

P“ “gJ“szeniu “ ”rzystą”ieniu d“ s”“rządzenia 
planu w dniu 11 sierpnia 2009 r., w wyznaczonym 

terminie 2ń dni, “d daty “gJ“szenia, zainteres“wani 
mogli wnosić wni“s—i d“ ”r“–e—tu ”lanuŁ P“ “gJ“szeniu 
nie w”JynąJ waden wni“se— d“ mie–sc“weg“ ”lanuŁ 

 

Na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2009 r. 

projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego w re–“nie ｭMedynia GJ“g“ws—a - 

K“`cióJｬ, ”“J“w“neg“ w mie–sc“w“`ci Medynia 

GJ“g“ws—a w gminie Czarna uzys—aJ ”“zytywną “”inię 
Gminnej Komisji Urbanistyczno ｦ Architektonicznej, 

z uwagami, —tóre z“staJy uwzględni“ne w projekcie 

planu. 

 

W styczniu 2ŃńŃ rŁ Wó–t Gminy Czarna 
wystą”iJ “ uzgodnienie i zaopiniowanie projektu planu 

d“ wJa`ciwych –edn“ste— sam“rządu teryt“rialneg“ 
oraz instytucji. 

 

Projekt planu wraz z ”r“gn“zą “ddziaJywania na 
`r“d“wis—“, z“staJ wyJ“w“ny d“ ”ubliczneg“ wglądu, 
w dniach od 3 lutego 2010 r. do 25 lutego 2010 r. 

OgJ“szenie i obwieszczenie o terminie wyJ“wenia d“ 
”ubliczneg“ wglądu ”r“–e—tu ”lanu i Pr“gn“zy u—azaJ“ 
się dnia 27 stycznia 2ŃńŃ rŁ w Gazecie Codziennej 

,,Su”er N“w“`ciｬ, na tablicach “gJ“szeL w Urzędzie 
Gminy w Czarnej oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej (BIP) na stronie internetowej UrzęduŁ 
O—re`l“n“ zasady s—Jadania uwagŁ Termin s—Jadania 
uwag wyznaczono do 12 marca 2010 r. W dniu 

23 luteg“ 2ŃńŃ rŁ “dbyJa się dys—us–a ”ubliczna nad 
r“związaniami ”rzy–ętymi w projekcie planu. 

 

Ś“ ustaleL ”rzy–ętych w projekcie planu 

w terminie przewidzianym ustawą (nie —rótszym niw 
ń4 dni “d dnia za—“Lczenia “—resu wyJ“wenia ”lanu, 
tj. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 marca 

2ŃńŃ rŁ, w”JynęJy dwie uwagi, —tóre z“staJy 
r“z”atrz“ne ”rzez Wó–ta Gminy CzarnaŁ S”“sób 
r“zstrzygnięcia uwag zawiera zarządzenie Nr 17/2010 

z dnia 19 marca 2010 r. 

 

Nie z“staJy uwzględni“ne uwagi: 
 

1)  Pana Grzeg“rza G“J“–ucha, zamŁ 37-126 

Medynia GJ“g“ws—a 432, wJa`ciciela dziaJ—i 
o nr ewidŁ ń523ł37 ”“J“w“ne– w Medyni 

GJ“g“ws—ie–, gmina Czarna; 
 

2)  Pana Artura Lepianka, zam. 37-126 Medynia 

GJ“g“ws—a, P“gwizdów 95, Pana śugeniusza 
GJ“wia—, zamŁ 37-ń26 Medynia GJ“g“ws—a 
573, gmina Czarna. 

 

Lista nieuwzględni“nych ”rzez Wó–ta Gminy 
Czarna uwag, zJ“w“nych d“ ”r“–e—tu ”lanu w wyniku 

wyJ“wenia ”r“–e—tu d“ ”ubliczneg“ wglądu, z“staJa 
przedstawiona Radzie Gminy Czarna. 
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Biorąc ”od uwagę stan faktyczny i prawny stwierdza 

się co nastę”uje: 
 

Zgodnie z artŁ ń4Ń —ŁcŁ, wJa`ciciel m“we, 
z wyJączeniem innych “sób, —“rzystać z rzeczy 

zg“dnie ze s”“Jeczn“ ｦ gospodarczym przeznaczeniem 

swego prawa “raz r“z”“rządzać nią w granicach 

“—re`l“nych ”rzez ustawy i zasady ws”óJwycia 
s”“Jeczneg“Ł 

 

KsztaJt“wanie ”“lity—i ”rzestrzenne– na terenie 
gminy, w tym uchwalenie mie–sc“wych ”lanów 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ nalewy d“ zadaL 
wJasnych gminyŁ 

 

Gmina ma wyJączną —“m”etenc–ę d“ 
planowania miejscowego i dziaJa–ąc w granicach i na 

”“dstawie ”rawa m“we sam“dzielnie —sztaJt“wać 
s”“sób zag“s”“dar“wania “bszaru ”“dlega–ąceg“ –e– 
wJadztwu ”lanistycznemu, –eweli wJadztwa teg“ nie 
naduwywaŁ 

 

Uprawnienie to odn“`nie mie–sc“weg“ ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 3 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z ”óunŁ zmŁ)Ł 
 

W celu “—re`lenia ”rzeznaczenia terenów “raz 
“—re`lenia s”“s“bów ich zag“s”“dar“wania 
i zabud“wy rada gminy ”“de–mu–e uchwaJę 
o ”rzystą”ieniu d“ s”“rządzania ”lanu mie–sc“weg“Ł 
UchwaJę, rada gminy ”“de–mu–e z wJasne– inic–atywy 
lub na wni“se— wó–taŁ Integralną czę`cią uchwaJy –est 
zaJączni— graficzny ”rzedstawia–ący granice “bszaru 
“b–ęteg“ ”lanemŁ 

 

Stosownie do art. 6 ustawy o planowaniu 

i zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennym —awdy ma ”raw“ 
w granicach “—re`l“nych ustawą d“ 
zag“s”“dar“wania terenu, d“ —tóreg“ ma tytuJ 
prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy 

“raz d“ “chr“ny wJasneg“ interesu ”rawneg“ ”rzy 
zag“s”“dar“waniu terenów nalewących d“ innych 
“sób lub –edn“ste— “rganizacy–nychŁ 

 

W zagospodarowaniu przestrzennym powinno 

się uwzględniać, w szczególn“`ci: 
 

-  wymagania Jadu ”rzestrzenneg“, urbanisty—i 
i architektury, 

 

-  walory architektoniczne i krajobrazowe, 

 

-  wymagania “chr“ny `r“d“wis—a, 
 

-  wymagania ochrony zdrowia oraz 

bez”ieczeLstwa ludzi i mienia, a ta—we ”“trzeby 
“sób nie”eJn“s”rawnych, 

 

-  walory ekonomiczne przestrzeni, 

 

-  ”raw“ wJasn“`ci, 
 

 

-  potrzeby interesu publicznego. 

 

Ustalenie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania terenu dokonywane jest 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego z zach“waniem warun—ów 

“—re`l“nych w ustawach (art. 4 ust. 1 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym). 

 

W miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ “—re`la się “b“wiąz—“w“: 
 

1)  ”rzeznaczenie terenów “raz linie 
r“zgranicza–ące tereny “ równym ”rzeznaczeniu 
lub równych zasadach zag“s”“dar“wania, 

 

2)  zasady ochrony i —sztaJt“wania Jadu 
przestrzennego, 

 

3)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a, ”rzyr“dy 
i krajobrazu kulturowego, 

 

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabyt—ów “raz dóbr —ultury ws”óJczesne–, 
 

5)  wymagania wyni—a–ące z ”“trzeb —sztaJt“wania 
przestrzeni publicznych, 

 

6)  parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabud“wy, gabaryty “bie—tów i ws—auni—i 
intensywn“`ci zabud“wy, 

 

7)  granice i sposoby zagospodar“wania terenów 
lub “bie—tów ”“dlega–ących “chr“nie, 
ustal“nych na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów, 
w tym terenów górniczych, a ta—we naraw“nych 
na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi “raz 
zagr“w“nych “suwaniem się mas ziemnych, 

 

8)  szczegóJ“we zasady i warunki scalania 

i ”“dziaJu nieruch“m“`ci “b–ętych ”lanem 
miejscowym, 

 

9)  szczególne warun—i zag“s”“dar“wania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwyt—“waniu, w tym 

zakaz zabudowy, 

 

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów —“muni—ac–i i infrastruktury 

technicznej, 

 

11)  s”“sób i termin tymczasowego sposobu 

zag“s”“dar“wania, urządzania i uwyt—“wania 
terenów, 

 

12)  staw—i ”r“cent“we, na ”“dstawie —tórych 
ustala się “”Jatę, “ —tóre– m“wa w art. 36 

ust. 4. 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 plan miejscowy 

uchwala rada gminy, ”“ stwierdzeniu –eg“ zg“dn“`ci 
z ustaleniami studium. 

Organ administrac–i ”ubliczne– “”rac“wu–ący 
projekt miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzenneg“ s”“rządza d“ nieg“ ”r“gn“zę 
“ddziaJywania na `r“d“wis—“ (artŁ ń7 ”—t 4 ustawy 
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz 

”r“gn“zę s—ut—ów finans“wychŁ 
 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ zmŁ) 
–eweli, w związ—u z uchwaleniem miejscowego planu 

alb“ –eg“ zmianą, —“rzystanie z nieruch“m“`ci lub –e– 
czę`ci w d“tychczas“wy s”“sób lub zg“dny 
z d“tychczas“wym ”rzeznaczeniem staJ“ się 
niem“wliwe bądu ist“tnie “granicz“ne, wJa`ciciel alb“ 
uwyt—“wni— wieczysty nieruch“m“`ci m“we, 
z zastrzeweniem ustŁ 2, wądać “d gminy: 
 

a)  “dsz—“d“wania za ”“niesi“ną rzeczywistą 
sz—“dę alb“ 

 

b)  wy—u”ienia nieruch“m“`ci lub –e– czę`ciŁ 
 

Natomiast sprawy z zakresu gospodarki 

nieruch“m“`ciami, n”Ł wycena wart“`ci gruntów 
przeznaczonych w tym planie pod inwestycje celu 

publiczneg“, regul“wane będą na ”“dstawie ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruch“m“`ciami (te—st –edn“lity ŚzŁUŁ z 2004 r. 

Nr 261, poz. 2603, z ”óunŁ zmŁ)Ł 
 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego w re–“nie ｭMedynia GJ“g“ws—a - 

K“`cióJｬ, ”“J“w“neg“ w mie–sc“w“`ci Medynia 
GJ“g“ws—a w gminie Czarna z“staJ s”“rządz“ny na 
m“cy wywe– ”“w“Janych ”rze”isów “raz zg“dnie 
z “bwiązu–ącymi ”rze”isami “drębnymi regulu–ącymi 
zagadnienia ma–ące w”Jyw na zag“s”“dar“wanie 
terenuŁ Przy–ęte w ”lanie r“związania są zg“dne 
z kierunkami zagospodarowania przestrzennego 

i ”“lity—ą ”rzestrzenną gminy “—re`l“ną w Studium 

Uwarun—“waL i Kierun—ów źag“s”“dar“wania 
Przestrzenneg“ Gminy Czarna, uchwal“neg“ uchwaJą 
Rady Gminy w Czarnej Nr XXXIII/216/2001 z dnia 

4 grudnia 2001 r., z ”óunŁ zmŁ 
 

Plan w s”“sób ”rawidJ“wy “—re`la 
”rzeznaczenie terenów i zasady zagospodarowania 

uwzględnia–ąc istnie–ące uwarun—“wania “raz 
”“wiązania fun—c–“naln“-przestrzenne z terenami 

sąsiednimiŁ 
 

SzczegóJowe ustosunkowanie się do roz”atrywanych 
uwagŁ Uwagi nieuwzględnione w caJo`ci 

 

ńŁ  Pan Grzeg“rz G“J“–uch, zamŁ 37-126 

Medynia GJ“g“ws—a 432, ”ismem z dnia 10 marca 

2ŃńŃ rŁ (w”JynęJ“ w terminie) zJ“wyJ uwagę d“ 
”r“–e—tu ”lanu, wn“sząc “ przeznaczenie terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U 

w granicach dziaJ—i ń523ł37, ”“d zabud“wę 
miesz—ani“wąŁ 

 

Uwaga nie z“staJa uwzględni“na 
z nastę”u–ących ”“w“dów: niezg“dn“`ci 
wni“s—“wanych ustaleL z “b“wiązu–ącym Studium 
Uwarun—“waL i Kierun—ów źag“s”“dar“wania 
Przestrzennego Gminy Czarna. 

 

2.  Pan Artur Lepianka zam. 37-126 Medynia 

GJ“g“ws—a, P“gwizdów 95, Pan śugeniusz GJ“wia—, 
zam. 37-ń26 Medynia GJ“g“ws—a 573, gmina Czarna, 
pismem z dnia ńŃ marca 2ŃńŃ rŁ(w”JynęJ“ w terminie) 

zJ“wyli uwagi d“ ”r“–e—tu ”lanu, wn“sząc 
o ”“szerzenie terenów miesz—ani“wych 

jednorodzinnych na terenach oznaczonych w projekcie 

planu symbolami: 

 

-  ńMNłUłźN ”rzeznacz“ny ”“d zabud“wę 
mieszkaniowo-usJug“wą “raz zieleL 
nieurządz“ną, 

 

-  1R przeznaczony pod tereny upraw rolnych, 

 

-  1U i 4U ”rzeznacz“ny ”“d zabud“wę 
usJug“wą, 

 

-  2R przeznaczony pod tereny upraw rolnych, 

 

-  2U ”rzeznacz“ny ”“d tereny usJug“we (zmiana 
”rzeznaczenia caJeg“ terenu 2U na teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). 

 

Uwagi nie z“staJy uwzględni“ne 
z nastę”u–ących ”“w“dów: niezg“dn“`ci 
wnioskowanych ustaleL z “b“wiązu–ącym Studium 
Uwarun—“waL i Kierun—ów źag“s”“dar“wania 
Przestrzennego Gminy Czarna. 

 

W związ—u z ”“wywszym ”“wzięt“ decyz–ę 
o ”rzeanaliz“waniu ustaleL studium i ”“d–ęciu uchwaJy 
o jego zmianie w celu stwierdzenia zasadn“`ci 
i przeprowadzenia st“s“wnych zmian d“tyczących 
”rzeznaczenia “bszarówŁ W związ—u z ”“wywszym 
”rzedmi“t“wy ”lan uchwal“ny będzie w czę`ci 
“znacz“ne– cyfrą ｭńｬ, ”“z“staJy “bszar “b–ęty 
uchwaJą “ ”rzystą”ieniu z“stanie ”rze”r“–e—t“wany 
i uchwalony po zmianie studium. 

 

Po wyczerpaniu procedury formalno-prawnej 

opracowania planu miejscowego, zasadnym jest 

przedstawienie projektu do uchwalenia Radzie Gminy 

Czarna. 

 

Wn“szący uwagę d“ ustaleL ”r“–e—tu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

w re–“nie ,,Medynia GJ“g“ws—a - K“`cióJｬ ”“J“w“neg“ 
w mie–sc“w“`ci Medynia GJ“g“ws—a, gmina Czarna, 
nie zJ“wyli wni“s—ów d“ ”lanu, ”“ “gJ“szeniu 
o ”rzystą”ieniu d“ –eg“ s”“rządzenia, ani tew w trakcie 

jego opracowywania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


