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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;  
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 174 – 9398 – Poz. 1138 
 
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 zabu-
dowy i zagospodarowania terenu,  

5) frontowej część działki – należy przez to rozumieć pas 
terenu o szerokości 15 m mierzony od linii zabudowy 
w głąb działki budowlanej, od strony dróg publicz-
nych,  

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

7) inwestycji – należy przez to rozumieć zespół zabudo-
wy o wspólnych cechach funkcjonalnych (zgodnych 
z przeznaczeniem podstawowym) i architektonicznych 
(kolorystyka, detal, bryła), stanowiący jeden układ 
urbanistyczny zatwierdzony projektem zagospodaro-
wania terenu,  

8) 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) zagospodarowanie działek i sytuowanie budynków w 
wyznaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej – 
nawiązać do tradycyjnych form kształtowania zabu-
dowy i rozplanowania zagród poprzez lokalizację bu-
dynków mieszkalnych w części frontowej działki a za-
budowań gospodarczych w jej tylnej części;  

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

3) zabudowę kształtować w dostosowaniu do cech lo-
kalnego krajobrazu i otaczającego zainwestowania w 
celu harmonijnego wkomponowania nowych elemen-
tów zagospodarowania w otoczenie, uwzględniając 
położenie terenu, jego ukształtowanie, widoczność na 
i z terenów;  

4) uwzględnieniem zasadniczych cech architektury tra-
dycyjnego budownictwa regionalnego (gabaryty, bry-
ła, proporcje, kształt dachu, detal architektoniczny) 
przy realizacji nowej zabudowy;  

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

6) 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) wymagania w zakresie ochrony przed hałasem reali-
zować zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi. Zachować dopuszczalny poziom hałasu 
w środowisku dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MRM, jak dla terenu zabudowy za-
grodowej,  

3) zachować warunki wynikające z położenia terenów 
w obszarze GZWP Nr 444 „Dolina rzeki Skawa” zgod-
nie z przepisami szczególnymi, w tym zakaz:  
a)  wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do ziemi,  
b)  składowania odpadów bezpośrednio na gruncie,  
c)  realizacji inwestycji związanych z magazynowa-

niem odpadów,  
d)  dhodowli zwierząt w systemie bezściółkowym;  

4) zachować powierzchnię biologicznie czynną zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi dla wydzielonych kate-
gorii terenów;  

5) wszelkie nowe inwestycje realizować w oparciu 
o czyste i bezpieczne dla środowiska technologie cha-
rakteryzujące się niską energochłonnością, wo-
dochłonnością oraz wytwarzaniem małej ilości odpa-
dów.  

§ 5. Ustala się następujące zasady i warunki scala-
nia oraz kształtowania nowych działek budowlanych.  

1) scalanie i podział nieruchomości może nastąpić 
zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościa-
mi,  

2) nie określa się wielkości nowych działek uzyskiwa-
nych w wyniku podziału nieruchomości, z wyjątkiem 
określonym w pkt 3 – dla zabudowy w terenie MRM. 
Dla pozostałych terenów w podziałach nieruchomości 
mają zastosowanie przepisy szczególne, przy czym 
wielkość nowych działek dostosować do rodzaju i cha-
rakteru inwestycji z zachowaniem szczegółowych wa-
runków zagospodarowania określonych w ustaleniach 
planu dla poszczególnych terenów,  

3) przy dokonywaniu nowych podziałów w terenach 
zabudowy MRM ustala się:  
a)  minimalną wielkość nowych działek budowlanych:  

-- dla zabudowy zagrodowej – 1200 m2,  
-- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 

1000 m2,  
b)  minimalną szerokość frontów nowych działek:  

-- dla zabudowy zagrodowej – 25 m,  
-- dla zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej – 

18 m,  
c)  zachować kąt położenia granic wydzielanych dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 
45°-90°.  
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§ 6. Ustala się następujące parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) wysokość budynków zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi;  

2) wskaźnik zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegó-
łowymi;  

3) ustalenia w zakresie architektury:  
a)  maksymalna długość elewacji frontowej budynków 

mieszkalnych – 16,0 m,  
b)  obowiązek stosowania dachu dwuspadowego lub 

wielospadowego o jednakowym nachyleniu głów-
nych połaci dachowych dla budynków mieszkal-
nych od 35° do 45° o nadwieszonych okapach 
z możliwością wprowadzenia lukarn, wykuszy, 
okien dachowych, natomiast dla budynków pro-
dukcyjnych, magazynowych, garażowych i gospo-
darczych nachylenie głównych połaci dachowych 
od 15° do 45°. W sytuacjach wynikających z wymo-
gów funkcjonalnych i technologicznych dla budyn-
ków produkcyjnych i magazynowych dopuszcza się 
dachy o spadku poniżej 15° a także inne formy da-
chów w tym np. płaskie, łukowe,  

c)  nakaz stosowania pokrycia dachu materiałem 
w formie dachówek, lub o fakturze dachówek, 
a także gontu, strzech. Zakaz stosowania materia-
łów typu papa na lepiku,  

d)  ogrodzenia realizować z materiałów pochodzenia 
naturalnego (drewno, kamień) lub metal, metal ku-
ty itp.;  

4) inwestycje realizować projektując proporcjonalna 
liczbę miejsc parkingowych:  
a)  dla funkcji produkcyjnej – 1 miejsce na 5 zatrudnio-

nych.,  
b)  dla funkcji mieszkaniowej – 1 miejsce na mieszka-

nie.  

§ 7. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz zasa-
dy obsługi.  

1) dojazd do działek budowlanych za pośrednictwem 
dróg wewnętrznych (dojazdu), odpowiednio do prze-
znaczenia i sposobu użytkowania działek, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, w tym również w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej;  

2) miejsca postojowe i parkingowe w wymaganej ilości 
w § 6 w pkt 4 niniejszej uchwały, dla projektowanych 
inwestycji należy realizować w ramach działki budow-
lanej, na której realizowana jest inwestycja.  

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

1) w zakresie gospodarki odpadami:  
a)  gospodarkę odpadami komunalnymi prowadzić na 

zasadach obowiązujących w gm. Maków Podhalań-
ski,  

b)  gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku pro-
wadzonej działalności gospodarczej prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami szczególnymi;  

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:  
a)  zaopatrzenie w wodę z systemu wodociągów lokal-

nych lub ze źródeł indywidualnych z uwzględnie-
niem warunków określonych w przepisach szcze-
gólnych,  

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, poprzez realizację szczelnych 
zbiorników wybieralnych usytuowanych w obrębie 
działki budowlanej w terenie MRM, z których ścieki 
wywożone będą na oczyszczalnię komunalną w m. 
Sucha Beskidzka zgodnie z zasadni obowiązującymi 
w Gminie Maków Podhalański, natomiast z terenu 
P poprzez realizację oczyszczalni ścieków, zlokali-
zowaną poza terenami zalewowymi wód Q1% 
w obrębie działki budowlanej zgodnie z przepisami 
szczególnymi. Po skanalizowaniu terenu, obowią-
zek podłączenia obiektów do sieci kanalizacyjnej,  

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

d)  zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i 
ziemi;  

4) w zakresie infrastruktury energetycznej:  
a)  zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji GPZ 

110/15 kV w Białce i GPZ 110/15 kV Sucha – Zawoja, 
poprzez istniejący układ sieci i urządzeń elektro-
energetycznych na poziomie średnich i niskich na-
pięć, oraz poprzez ich rozbudowę w wykonaniu na-
powietrznym i kablowym w zależności od potrzeb.  

b)  dopuszcza się realizację urządzeń produkujących 
energię odnawialną w formie solarów wmontowa-
nych w dachy budynków;  

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 
według indywidualnych rozwiązań (lokalny zbiornik 
propan-butan, butle gazowe);  

6) w zakresie ogrzewania – ogrzewanie obiektów 
w oparciu o indywidualne rozwiązania przy zastoso-
waniu paliw-mediów przyjaznych środowisku nie po-
wodujących przekroczenia dopuszczalnych norm za-
nieczyszczeń 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.  

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

1) przy realizacji inwestycji kubaturowych uwzględnić 
wyniki badań geotechnicznych w zakresie nośności 
gruntu i poziomu wód gruntowych;  
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2) uwzględnić warunki przepisów szczególnych dotyczą-

cych zlokalizowanych na terenie sieci infrastruktury 
technicznej;  

3) obowiązek zachowania minimalnych odległości dla 
obiektów kubaturowych od lasu (granicy terenu zale-
sionego lub przeznaczonego pod zalesienia) zgodnie 
z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej;  

4) na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią 
obowiązują zakazy, nakazy i dopuszczenia wynikające 
z przepisów szczególnych;  

5) granica obszaru bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią ustalona na podstawie Studium określającego 
granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią dla terenów nieobwałowanych zlewni Skawy. Te-
ren planu uznaje się za bezpieczny w aspekcie zagro-
żenia zalaniem wodami powodziowymi, pod warun-
kiem lokalizacji projektowanej inwestycji powyżej 
rzędnej 383,9 m npm – Q(p=1%). w terenie MRM i P 
położonym w sąsiedztwie obszaru zagrożonego po-
wodzią, budynki realizować jako niepodpiwniczone 
z zastosowaniem odpowiednich rozwiązań konstruk-
cyjno - technicznych, w tym wysoki poziom parteru – 
min. 0.7 m. W granicach terenu zalewowego o praw-
dopodobieństwie przewyższenia p=1% zabrania się 
składowania materiałów, które mogą zanieczyścić 
wody (np. paliw, smarów, środków chemicznych 
ochrony drewna).  

 
DZIAŁ III 

Ustalenia szczegółowe.  

§ 10.  

1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej i zagro-
dowej, oznaczony na rysunkach planu symbolem 
MRM z podstawowym przeznaczeniem pod lokaliza-
cję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabu-
dowy zagrodowej.  

2. W granicach terenu MRM poza podstawowym prze-
znaczeniem dopuszcza się:  

1) remont, odbudowę, przebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę istniejącej zabudowy pod warun-
kiem utrzymania obowiązującego przeznaczenia 
terenu wraz z przyjętymi zasadami zagospodaro-
wania terenu i kształtowania zabudowy jak dla 
obiektów noworealizowanych,  

2) obiekty małej architektury.  

3. W granicach terenu MRM ustala się następujące wa-
runki zagospodarowania terenu i kształtowania zabu-
dowy:  

1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 30%,  
2) wysokość budynków mieszkalnych do 9 m,  
3) wysokość obiektów garażowych do 6 m. Dopusz-

cza się dostosowanie wysokości garaży do gabary-
tów samochodów, ciągników, maszyn i urządzeń 
rolniczych,  

4) wysokość obiektów związanych z produkcją rolną 
m.in. inwentarskich, gospodarczych – do 9 m. Do-
puszcza się dostosowanie wysokości obiektów do 
technologii produkcji rolnej,  

5) zachować minimum 50 % powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej,  

6) obsługa komunikacyjna terenu MRM poprzez ist-
niejący zjazd z drogi KDGP,  

7) zachować nieprzekraczalne linie zabudowy obiek-
tów kubaturowych od linii rozgraniczającej teren 
drogi KDGP– 17 m.  

4. Pozostałe zasady jak w dziale II ustalenia ogólne.  

§ 11.  

1. Wyznacza się:  

1) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazy-
nów, oznaczony na rysunku planu symbolem P, 
z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację 
zabudowy produkcyjnej, magazynowej oraz skła-
dów.  

2) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazy-
nów w granicach obszaru bezpośredniego zagro-
żenia powodzią q = 1%, oznaczony na rysunku 
planu symbolem P.ZZ, z podstawowym przezna-
czeniem pod lokalizację składów.  

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

1) zaplecze socjalno-biurowe i 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 zabudowy – 50%,  
2) wysokość obiektów produkcyjnych do 12 m. Do-

puszcza się dostosowanie wysokości obiektów 
do technologii produkcji,  

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

4) zachować minimum 10% powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej,  

5) zakaz realizacji przedsięwzięć, w rozumieniu prze-
pisów szczególnych:  

-- mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,  

-- mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na środowisko, jeśli obowiązek przeprowadze-
nia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 
środowisko został stwierdzony, na podstawie 
uwarunkowań środowiskowych,  

6) działalność produkcyjną realizować zgodnie 
z przepisami szczególnymi z zakresu ochrony 
środowiska,  

7) obowiązek realizacji w ramach terenu P wzdłuż 
jego granic pasów zieleni o charakterze zielonych 
ekranów,  

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

9) obsługa komunikacyjna terenu poprzez istniejący 
zjazd publiczny z drogi krajowej KDGP.  

4. Pozostałe zasady jak w dziale II Ustalenia ogólne.  

§ 12.  

1. Utrzymuje się tereny leśne w granicach obszaru 
bezpośredniego zagrożenia powodzią q=1%, ozna-
czone na rysunku planu symbolami ZL.ZZ.1 
i ZL.ZZ.2 obejmujące grunty leśne Ls zgodnie 
z ewidencją gruntów i pozostawia je w dotychcza-
sowym użytkowaniu.  
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2. W granicach terenu ZL.ZZ poza podstawowym prze-

znaczeniem 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 w dziale II Ustalenia ogólne.  

§ 13. Wyznacza się tereny drogi publicznej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem KDGP – w jej frag-
mentarycznych przebiegu w granicach opracowania 
planu, w ramach dz. Nr.28/94, 28/95 i 28/60 – z podsta-
wowym przeznaczeniem pod pas drogi publicznej kla-
sy GP.  

 
 
 
 
 
 

DZIAŁ VI 
Ustalenia końcowe.  

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

§ 15. 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 %.  

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

§ 17. 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/339/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1_cz_2z6 
do Uchwały nr XXXI/339/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1_cz_3z6 
do Uchwały nr XXXI/339/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1_cz_4z6 
do Uchwały nr XXXI/339/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1_cz_5z6 
do Uchwały nr XXXI/339/10 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 1_cz_6z6 
do Uchwały nr XXXI/339/10 
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 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 174 – 9408 – Poz. 1139 
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXI/339/10 
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 Juszczynie 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/339/10 
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 Juszczyna w gminie Maków Podha-
lański, nie powodują realizacji dodatkowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ponad ujęte w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego wieś Juszczyn w gm. Maków Podhalań-
ski uchwalonym uchwałą Nr XXIV/244/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy realizowane będą ze środków Unii Europejskiej, krajowych środków publicz-
nych w tym: funduszy strukturalnych, ochrony środowiska oraz środków gminnych. Finansowanie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerw-
ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), przy czym wydatki inwestycyjne finanso-
wanie z budżetu Miasta i Gminy Maków Podhalański ustala się w uchwale budżetowej.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: K. Bałos 
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UCHWAŁA NR XXXI/340/10 
 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

 z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoņci 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 zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następu-
je: 

DZIAŁ I 
Ustalenia wprowadzające  

§ 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 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Białce w gminie Maków Podha-
lański.  

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Białce w gminie Maków Podha-
lański zwany dalej planem, obejmuje obszar działek 
ewidencyjnych o numerach 129/4, 132, 142/1, 153/5, 
154/1, 133/2, 133/4, 134, 135, 162/3, 162/5, 161, 160, 
158/1, 157, 512/5, 515/6, 516/1, 517/1, 2720, 2708, 
2722, 2726 tworzące trzy oddzielne tereny.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) Załącznik Nr 1 stanowiący integralną część uchwa-
ły – Rysunki planów w skali 1:1 000:  
a)  Rysunek planu nr 1 - obejmujący działki 

o nr 129/4, 132, 142/1, 153/5, 154/1, 


