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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXI/340/10 
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 Białce 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/340/10 
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 terenu położonego w Białce w gminie Ma-
ków Podhalański, nie powodują realizacji dodatkowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ponad ujęte 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Białka w gm. Maków 
Podhalański uchwalonym uchwałą Nr XII/112/04 z dnia 26 lutego 2004 r. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy realizowane 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 Maków Podhalański ustala się w uchwale budżetowej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos 
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UCHWAŁA NR XXXI/341/10 
 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

 z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego wieņ Białka 
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 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Makowie Podhalańskim 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Stwierdza się zgodność ustaleń miejscowego 
planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Maków Podhalański zatwierdzonego uchwałą Ra-
dy Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
Nr VI/50/99 z dnia 24.02.1999 r. z późniejszymi 
zmianami i uchwala się zmianę miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
obejmującego wieś Białka w Gminie Maków Pod-
halański uchwalonego uchwałą Nr XII/112/04 

z dnia 26.02.2004 r. (Dz. Urz. Województwa Mało-
polskiego Nr 76 z dnia 16 kwietnia 2004 r) – zwa-
ną dalej zmianą planu.  

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) Załącznik Nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-
trzenia nieuwzględnionych uwag do projektu 
zmiany planu;  

2) Załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy, oraz zasad ich finanso-
wania zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych.  

§ 2. Zmiana planu obejmuje zmiany w treści 
Uchwały Rady Miejskiej Nr XII/112/04 z dnia 
26.02.2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru obejmującego wieś 
Białka w Gminie Maków Podhalański:  
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1. w § 7 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:  

„dach powinien być dwuspadowy lub wielospadowy 
o jednakowym nachyleniu połaci od 35° do 45° o nad-
wieszonych okapach. Zalecanym pokryciem dachu są 
dachówki lub elementy o fakturze dachówek. Kolor 
dachu: ciemny, ścian: jasny.”  

2. w § 7 po pkt. 4 dodaje się pkt. 4a. o treści:  

„dla obiektów produkcyjnych, magazynowych, usłu-
gowych i garażowych dopuszcza się dachy o spad-
kach poniżej 35° w sytuacjach wynikających z wymo-

gów funkcjonalnych i technologicznych a także inne 
formy dachów w tym np. płaskie, łukowe.”  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Makowa Podhalańskiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos 

 

 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXXI/341/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu 
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru obejmującego wieņ Białka 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 zmiany planu.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos 

 
 
Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXI/341/10 
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 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego wieś Białka 
w Gminie Maków Podhalański, nie powodują realizacji dodatkowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
ponad ujęte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Białka w gm. 
Maków Podhalański uchwalonym uchwałą Nr XII/112/04 z dnia 26 lutego 2004 r.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos 
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UCHWAŁA NR XXXI/342/10 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

 z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w tekņcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoņci 
Wieprzec 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 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska w Makowie Podhalańskim 
uchwala, co następuje: 

§ 1.  

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


