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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXI/337/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Makowie Podhalańskim w gminie 
Maków Podhalański.  

W okresie wyłożenia w dniach od 9 grudnia 2009 r. do 30 grudnia 2009 r. oraz w 21 dni od zakończenia wyło-
żenia czyli do dnia 20 stycznia 2010 r. nie wpłynęła żadna uwaga do wyłożonego projektu planu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos 

 
 
 

Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XXXI/337/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

Inwestycje z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, które należą do zadań własnych gminy re-
alizowane będą ze środków Unii Europejskiej, krajowych środków publicznych w tym: funduszy strukturalnych, 
ochrony środowiska oraz środków gminnych. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), przy czym wydatki inwestycyjne finansowanie z budżetu Miasta i Gminy Ma-
ków Podhalański ustala się w uchwale budżetowej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos 
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UCHWAŁA NR XXXI/338/10 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

 z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego              
w Kojszówce w Gminie Maków Podhalański. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami) oraz 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 późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co 
następuje: 

DZIAŁ I 
Ustalenia wprowadzające  

§ 1.  

1.  Stwierdza się zgodność ustaleń miejscowego planu 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Maków 
Podhalański zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 
w Makowie Podhalańskim Nr VI/50/99 z dnia 
24.02.1999 r., z późniejszymi zmianami i uchwala się 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Kojszówce w Gminie Maków 
Podhalański.  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Kojszówce w Gminie Maków 
Podhalański zwany dalej planem obejmuje obszar 
działek ewidencyjnych o numerach 441/190, 441/203, 
441/77, 441/76, 441/75, 441/74, 441/73, 441/72, 441/78, 
444/2, 444/1, 446/11, 441/71, 434/67, 434/68, 434/69, 
434/70, 434/71, 434/72, 434/73, 445/51, 445/43, 445/44 
i 445/17 tworzących dwa odrębne tereny.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część uchwały 
– rysunek planu w skali 1:1 000 obowiązujący 
w zakresie:  
a)  granic obszaru objętego planem,  
b)  linii rozgraniczających tereny o różnym przezna-

czeniu lub o różnych zasadach zabudowy i za-
gospodarowaniu terenu,  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 174 – 9389 – Poz. 1137 
 

c)  przeznaczenia terenu według symboli podanych 
w § 8-12,  

d)  nieprzekraczalnych linii zabudowy;  
2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-

nia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;  
3) Załącznik Nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych.  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozu-
mieć ustalony w planie sposób użytkowania i zago-
spodarowania terenu w obrębie obszaru wyznaczone-
go liniami rozgraniczającymi, który powinien domi-
nować na danym terenie,  

2) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to ro-
zumieć inne dopuszczone sposoby użytkowania i za-
gospodarowania terenu, które uzupełniają i wzboga-
cają przeznaczenie podstawowe i są mu podporząd-
kowane,  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć graniczne możliwości usytuowania bryły 
budynków z dopuszczeniem wysunięcia przed wyzna-
czoną linię schodów, ganku, daszka, wykusza, tarasu 
ewentualnie innych fragmentów elewacji, przy czym 
elementy te nie mogą przekraczać tej odległości wię-
cej niż 2 m,  

4) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linie 
wyznaczone na rysunku planu i wydzielające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub o różnych warunkach za-
budowy i zagospodarowania terenu,  

5) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozumieć wy-
rażony w procentach stosunek powierzchni zabudowy 
do powierzchni działki,  

6) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.  

 
DZIAŁ II 

Ustalenia ogólne.  

§ 3. Ustala się następujące zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego:  

1) zakaz zabudowy w granicy działki poza przypadkami 
określonymi w przepisach szczególnych;  

2) zabudowę kształtować w dostosowaniu do cech lo-
kalnego krajobrazu i otaczającego zainwestowania 
w celu harmonijnego wkomponowania nowych ele-
mentów zagospodarowania w otoczenie, uwzględnia-
jąc położenie terenu, jego ukształtowanie, widoczność 
na i z terenów;  

3) zakaz stosowania na elewacji i pokryciach dachowych 
obiektów budowlanych agresywnej kolorystyki dys-
harmonizującej z otoczeniem;  

4) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykowanych ele-
mentów betonowych od strony dróg publicznych.  

§ 4. Ustala się następujące zasady ochrony środo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.  

1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gle-
by, ziemi, ochrony przed wibracjami i polami elektro-
energetycznymi, a także w zakresie ochrony zdrowia 
realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi;  

2) zachować powierzchnię biologicznie czynną w tere-
nach oznaczonych na rysunku planu symbolem P 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi;  

§ 5. Ustala się następujące zasady obsługi w zakre-
sie infrastruktury technicznej.  

1) w zakresie gospodarki odpadami – gospodarkę odpa-
dami komunalnymi prowadzić na zasadach obowiązu-
jących w gm. Maków Podhalański;  

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:  
a)  zaopatrzenie w wodę z wodociągu lokalnego lub ze 

źródeł indywidualnych z uwzględnieniem warun-
ków określonych w przepisach szczególnych,  

b)  przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę realizować 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami szczególnymi;  

3) w zakresie gospodarki ściekowej:  
a)  odprowadzenie ścieków poprzez projektowaną sieć 

kanalizacji zbiorczej do oczyszczalni ścieków 
w m. Sucha Beskidzka,  

b)  do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza 
się indywidualne rozwiązania gospodarki ściekowej 
z zachowaniem warunków określonych w przepi-
sach szczególnych,  

c)  po skanalizowaniu terenu, obowiązek podłączenia 
obiektów do sieci kanalizacyjnej,  

d)  odprowadzenie wód opadowych rozwiązać indywi-
dualnie w sposób zapewniający pełną ochronę 
przed przenikaniem zanieczyszczeń do wód i ziemi 
z zachowaniem warunków określonych w przepi-
sach szczególnych,  

e)  zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód 
i ziemi;  

4) w zakresie infrastruktury energetycznej – zaopatrzenie 
w energię elektryczną ze stacji GPZ 110/15 kV w Biał-
ce, poprzez istniejący układ sieci i urządzeń elektro-
energetycznych na poziomie średnich i niskich napięć 
oraz poprzez ich rozbudowę w wykonaniu napo-
wietrznym i kablowym, w zależności od potrzeb.  

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:  
a)  zaopatrzenie w gaz ziemny z sieci przesyłowej Su-

cha Beskidzka – Maków Podhalański – Białka po-
przez stację redukcyjno-pomiarową,  

b)  doprowadzenie gazu ziemnego do terenów obję-
tych planem poprzez system gazowej sieci dystry-
bucyjnej,  

c)  do czasu budowy sieci gazowej zaopatrzenie w gaz 
z według indywidualnych rozwiązań (lokalny zbior-
nik propan – butan, butle gazowe);  

6) w zakresie ogrzewania – ogrzewanie obiektów 
w oparciu o indywidualne rozwiązania przy zastoso-
waniu paliw – mediów przyjaznych środowisku nie 
powodujących przekroczenia dopuszczalnych norm 
zanieczyszczeń powietrza,  

7) na terenach objętych opracowaniem planu dopuszcza 
się budowę, rozbudowę oraz przebudowę sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej w sposób nie kolidują-
cy z innymi ustaleniami planu z zachowaniem warun-
ków przepisów szczególnych.  

§ 6. Ustala się następujące zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości:  

1) w obszarze objętym planem nie określa się terenów 
wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nie-
ruchomości w zrozumieniu przepisów szczególnych.  

2) dla terenów objętych planem w podziałach nieru-
chomości mają zastosowanie przepisy szczególne, 
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przy czym wielkość nowych działek dostosować do 
rodzaju i charakteru inwestycji z zachowaniem szcze-
gółowych warunków zagospodarowania określonych 
w ustaleniach planu dla poszczególnych terenów oraz 
możliwości obsługi komunikacyjnej i infrastruktural-
nej,  

3) obowiązek zachowania kąta położenia granic wydzie-
lanych działek w stosunku do pasa drogowego w 
przedziale 60°-90°.  

§ 7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy oraz pozostałe ustalenia ogólne:  

1) przy realizacji inwestycji uwzględnić istniejące urzą-
dzenia melioracyjne i zachować od nich normatywne 
odległości – zakaz zabudowy kubaturowej w pasie 3 m 
(obustronnie) od górnej krawędzi skarpy brzegowej 
rowu melioracyjnego. W przypadku zabudowy w te-
renach zdrenowanych obowiązek przełożenia sieci 
drenarskich w celu zachowania prawidłowego funk-
cjonowania urządzeń melioracyjnych. Dopuszcza się 
odbudowę i remont urządzeń melioracji wodnych 
podstawowych, wynikających z bieżących potrzeb za-
bezpieczenia terenu Gminy Maków Podhalański;  

2) uwzględnić warunki przepisów szczególnych dotyczą-
cych zlokalizowanych i projektowanych na terenie sie-
ci infrastruktury technicznej.  

 
DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe.  

§ 8.  

1. Wyznacza się tereny obiektów składów i magazynów 
oznaczone na rysunku planu symbolem P1, P2 i P3 
z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację za-
budowy magazynowej oraz składów.  

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust.1 poza 
podstawowym przeznaczeniem dopuszcza się:  

1) zaplecze socjalno – biurowe, garaże,  
2) ciągi pieszo-jezdne, place,  
3) zieleń urządzoną.  

3. W granicach terenów wyznaczonych w ust.1 ustala 
się następujące warunki zagospodarowania terenu 
i kształtowania zabudowy:  

1) maksymalny wskaźnik dla zabudowy kubaturowej 
– 50%,  

2) wysokość obiektów magazynowych i o których 
mowa w ust.2 pkt 1 do 7 m.  

3) obowiązek stosowania w budynkach dachu dwu-
spadowego lub wielospadowego o jednakowym 
nachyleniu głównych połaci dachowych od 15° do 
45°. W sytuacjach wynikających z wymogów funk-
cjonalnych i technologicznych dopuszcza się da-
chy o spadku poniżej 15° a także inne formy da-
chów w tym np. płaskie, łukowe,  

4) zachować minimum 5% powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej,  

5) obowiązek realizacji w ramach terenu P wzdłuż ich 
granic od strony terenu ZR pasów zieleni o charak-
terze zielonych ekranów,  

6) zachować nieprzekraczalne linie zabudowy obiek-
tów kubaturowych od linii rozgraniczającej dla 
drogi KDGP – 17 m,  

7) obsługa komunikacyjna terenu z drogi KDGP po-
przez drogę wewnętrzną KDW,  

8) obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych 
w ilości 1 miejsce na 5 zatrudnionych w obrębie 
działki budowlanej.  

4. Pozostałe zasady jak w dziale II Ustalenia ogólne.  

§ 9.  

1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej oznaczone 
na rysunku planu symbolami ZR.1, ZR.2 i ZR.3 z pod-
stawowym przeznaczeniem pod zielone użytki rolne.  

2. W granicach terenów wyznaczonych w ust.1 obowią-
zuje zakaz realizacji zabudowy kubaturowej, trwale 
związanej z gruntem.  

3. Pozostałe zasady jak w dziale II Ustalenia ogólne.  

§ 10.  

1. Utrzymuje się teren leśny oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem ZL obejmujący grunty leśne Ls zgodnie 
z ewidencją gruntów i pozostawia je w dotychczaso-
wym użytkowaniu.  

2. W granicach terenu ZL poza podstawowym przezna-
czeniem dopuszcza się realizację ciągów pieszych 
i szlaków turystycznych wzdłuż dróg leśnych.  

3. Obowiązuje zakaz zmiany użytkowania terenów na 
cele nieleśne i zakaz realizacji obiektów z wyjątkiem 
przypadków dopuszczonych ustawą o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych.  

4. Pozostałe zasady jak dziale II Ustalenia ogólne.  

§ 11. Wyznacza się teren drogi publicznej, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem KDGP – w jej fragmen-
tarycznym przebiegu w granicach opracowania planu, 
w obrębie dz. nr 445/51, 145/43 i 445/44 – z podstawo-
wym przeznaczeniem pod pas drogi publicznej klasy GP.  

§ 12. Wyznacza się tereny drogi wewnętrznej, ozna-
czony na rysunkach planu symbolem KDW – w jej frag-
mentarycznym przebiegu w granicach opracowania 
planu, w ramach dz. nr 445/51, 441/78, 441/74, 441/75, 
441/76, 441/77 i 441/203 – z podstawowym przeznacze-
niem pod pas drogi wewnętrznej.  

 
DZIAŁ VI 

Ustalenia końcowe.  

§ 13. Tereny, dla których plan ustala nowe przezna-
czenie, utrzymuje się w dotychczasowym użytkowaniu, 
do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.  

§ 14. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się jednora-
zową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wy-
sokości - 30%.  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Makowa Podhalańskiego.  

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

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos 
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Załącznik nr 1_cz_1z6 
do Uchwały nr XXXI/338/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1_cz_2z6 
do Uchwały nr XXXI/338/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1_cz_3z6 
do Uchwały nr XXXI/338/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1_cz_4z6 
do Uchwały nr XXXI/338/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1_cz_5z6 
do Uchwały nr XXXI/338/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1_cz_6z6 
do Uchwały nr XXXI/338/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXI/338/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu położonego w Kojszówce w gminie Maków 

Podhalański.  

W okresie wyłożenia w dniach od 9 grudnia 2009 r. do 30 grudnia 2009 r. oraz w 21 dni od zakończenia wyło-
żenia czyli do dnia 20 stycznia 2010 r. nie wpłynęła żadna uwaga do wyłożonego projektu planu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos 

 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XXXI/338/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Kojszówce w gmi-
nie Maków Podhalański, nie powodują realizacji dodatkowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ponad 
ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Kojszówka w gm. 
Maków Podhalański uchwalonym uchwałą Nr XXII/214/05 z dnia 23 lutego 2005 r. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy realizowane będą ze środków Unii Europejskiej, krajowych środ-
ków publicznych w tym: funduszy strukturalnych, ochrony środowiska oraz środków gminnych. Finansowanie in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), przy czym wydatki inwesty-
cyjne finansowanie z budżetu Miasta i Gminy Maków Podhalański ustala się w uchwale budżetowej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos 
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UCHWAŁA NR XXXI/339/10 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

 z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego               
w Juszczynie w Gminie Maków Podhalański. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. 
Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 
Ustalenia wprowadzające  

§ 1.  

1. Stwierdza się zgodność ustaleń miejscowego planu 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy Maków 
Podhalański zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej 
w Makowie Podhalańskim Nr VI/50/99 z dnia 
24.02.1999 r. z późniejszymi zmianami i uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego w Juszczynie w Gminie Maków 
Podhalański.  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Juszczynie w Gminie Maków 
Podhalański zwany dalej planem obejmuje obszar 
działek ewidencyjnych o numerach 28/94, 28/95 
i 28/60 tworzących dwa oddzielne tereny.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część uchwa-
ły – Rysunek planu w skali 1:1 000 obowiązujący w 
zakresie:  
a)  granic obszaru objętego planem,  
b)  linii rozgraniczających tereny o różnym przezna-

czeniu lub o różnych zasadach zabudowy i zago-
spodarowaniu terenu,  

c)  przeznaczenia terenu według symboli podanych 
w § 10- 13,  

d)  nieprzekraczalnych linii zabudowy;  
 


