
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR 37/XXII/2016 
RADY GMINY ŁĄCKO 

z dnia 20 maja 2016 roku 

w sprawie:  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko – 
Część „B” 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15, art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, art. 18 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 446), 

Rada Gminy Łącko stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Łącko - Część „B” nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko, 

i uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko - Część 

„B”, zatwierdzonego uchwałą Nr 12/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. 

Małopolskiego Nr 304 poz.2048 z dnia 24.04.2007 r. z późn. zm.). 

2. Zmiana miejscowego planu, o której mowa w ust. 1 opracowana jest na podstawie Uchwał Rady Gminy 

Łącko Nr: 13/V/2015 i 14/V/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. oraz Nr 10/XXXIX/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. 

w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łącko - 

Część „B”. 

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową zmiany planu.. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) Rysunki zmiany planu sporządzone na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załącznik Nr 1 i 2 

do niniejszej Uchwały, 

2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łącko - podjęte w trybie art. 20 „ustawy” - o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisywanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

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

o finansach publicznych - jako załącznik Nr 3. 

3. Ustalenia zmiany planu dotyczą przeznaczenia terenu, linii rozgraniczających tereny o różnym 

przeznaczeniu, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów. 
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4. Ustalenia zmiany planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów odrębnych. 

§ 3. Dla terenów objętych zmianą planu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Łącko - Część „B”, zatwierdzonego uchwałą Nr 12/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28 

lutego 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 304 poz.2048 z dnia 24.04.2007r. z późn.zm.) jeżeli nie są 

sprzeczne z ustaleniami wprowadzonymi „uchwałą”. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Łącko, obejmującą ustalenia 

wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1 i 2 do 

tej uchwały, 

2) „planie miejscowym” - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

gminy Łącko - Część „B”, zatwierdzony uchwałą Nr 12/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007 r. 

(Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 304 poz.2048 z dnia 24.04.2007 r. z późn.zm.), 

3) Studium - należy przez to rozumieć wprowadzone Uchwałą Nr 64/99 Rady Gminy Łącko z dnia 

10 grudnia 1999 roku (z późn. zmianami) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Łącko. 

Rozdział 2. 
USTALENIA ZMIANY PLANU MIEJSCOWEGO 

§ 5. 1. W § 5 ust. 1 dodaje się symbol M/U o brzmieniu: 

„M/U - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług (§ 11a).”. 

2. W § 29 pkt 12 lit. c) otrzymuje brzmienie: 

„c)  Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu, w obrębie którego obowiązują zapisy 

zgodnie z uchwałą Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012 r. 

w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urzędowy Wojew. 

Małopolskiego z 20 marca 2012 r. poz. 1194);”. 

§ 6. 1. Wyznacza się tereny eksploatacji powierzchniowej surowców, oznaczone symbolem PE, 

zlokalizowane w obrębie złoża pn. „Maszkowice 2”, obejmujące część działek nr: 594/5, 594/8 i 594/9 

położonych w Maszkowicach, dla których obowiązują ustalenia „planu miejscowego” (w tym odnoszące się do 

GZWP nr 437 i do Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) z uwzględnieniem 

wprowadzonych zmian niniejszą uchwałą. 

2. W Rozdziale II § 10 części tekstowej planu miejscowego pt. „Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

wraz z zasadami jego zagospodarowania i warunkami zabudowy” w ust. 2 wprowadza się punkt 3 o brzmieniu: 

„3) tereny eksploatacji powierzchniowej surowców mineralnych - w obrębie udokumentowanego złoża 

kruszywa naturalnego żwirowo-piaskowego „Maszkowice 2”, obejmujące część działek nr: 594/5, 594/8 

i 594/9 położonych w Maszkowicach - wydobycie zgodnie z warunkami i zasadami określonymi 

w koncesji udzielonej przedsiębiorcy w oparciu o przepisy odrębne. Dla części terenu położonego 

w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, oznaczonego symbolem „/zz”, wyznaczonego w oparciu 

o mapy zagrożeń powodziowych, opracowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej obowiązują 

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów Prawa wodnego.”. 

§ 7. 1. Po § 11 dodaje się § 11a o brzmieniu:"§ 11a. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej 
z dopuszczeniem usług obejmujące działkę nr 264/4 położoną w Maszkowicach, oznaczone symbolem M/U. 

1. Jako przeznaczenie podstawowe terenu ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (wolnostojącą 

lub bliźniaczą). 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne terenu ustala się możliwość lokalizacji: 

1) zabudowy usługowej i produkcyjno-usługowej o uciążliwości (określonej w przepisach szczególnych) 

zawierającej się w granicach terenu inwestycji - związanej ze stolarstwem i handlem, 

2) funkcji mieszkalnej w budynkach usługowych, 

3) budynków gospodarczych, wiat, składów, magazynów, 
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4) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej związanych z zagospodarowaniem terenu; 

5) nie wydzielonych na rysunku planu dojazdów i dojść pieszych oraz zatok postojowych; 

6) zieleni izolacyjnej i urządzonej towarzyszącej zabudowie; 

7) obiektów małej architektury, urządzeń i budowli bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem obiektów 

przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego; 

8) niezbędnych dla obsługi obiektów miejsc postojowych. 

3. Jako zasady zagospodarowania terenu i warunki zabudowy ustala się: 

1) zachowanie proporcji, aby łączna powierzchnia terenów związanych z przeznaczeniem dopuszczalnym nie 

stanowiła więcej niż 50% powierzchni działki lub terenu objętego inwestycją; 

2) wskaźnik intensywności zabudowy: maksymalny - 0,9, minimalny - 0,01; 

3) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może przekroczyć 60% terenu inwestycji, 

4) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej min. 20% terenu inwestycji, 

5) dla projektowanej zabudowy i zagospodarowania działek ustala się następujące wymogi: 

a) ograniczenie wysokości zabudowy zgodnie z § 34 niniejszej uchwały, 

b) zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych w ramach działki lub terenu objętego inwestycją 

zgodnie z § 35. 

4. Teren M/U położony jest w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 437 Dolina rz. 

Dunajec (Nowy Sącz) oraz w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla których 

obowiązują ustalenia „planu miejscowego”". 

2. W § 29 pkt 7 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  jak na cele mieszkaniowo-usługowe (MU, M/U) - tereny przeznaczone pod funkcje mieszkaniowo-

usługowe”. 

3. W § 34 ust. 1 pkt 1 lit. d) pierwsze zdanie zaczynające się od akapitu otrzymuje brzmienie: " - dla 

budynków mieszkalnych i budynków usługowych w terenach MU i M/U - 13 m", 

4. W § 34 ust. 2 pkt 2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie: 

„2)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej realizowanej na terenach oznaczonych symbolami: 

MN i M/U”. 

5. W §34 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6)  dla obiektów usługowych położonych w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UC, UP, 

UR, M/U oraz obiektów produkcyjno- usługowych położonych w terenie PU i dopuszczonych na terenie 

M/U wielkość działki jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności usługowej lub produkcyjnej; 

dlatego minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek dla budynków powinna spełniać wymogi 

przepisów odrębnych, z uwzględnieniem pozostałych ustaleń planu;”. 

§ 8. 1. Wyznacza się tereny rolne oznaczone symbolami 13.R.18 i 13.R.19, dla których obowiązują 

ustalenia „planu miejscowego” odnoszące się do terenów oznaczonych symbolem R, położonych poza 

Popradzkim Parkiem Krajobrazowym. Wyznaczone w planie tereny 13.R.18 i 13.R.19 położone są w obrębie 

głównego zbiornika wód podziemnych GZWP nr 437 Dolina rz. Dunajec (Nowy Sącz) oraz 

w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla których obowiązują ustalenia „planu 

miejscowego”; 

2. W § 30 pkt 4 dodaje się lit. c) o brzmieniu: „c) w związku z likwidacją części złoża kruszywa 

naturalnego Sobel, objętego blokiem nr 4 w Maszkowicach (w oparciu o dodatek nr 4 do dokumentacji 

geologicznej przyjęty przez Marszałka Województwa Małopolskiego dnia 29.05.2009r.) i obejmującego cz. 

terenów rolnych oznaczonych symbolami 13.R.18 i 13.R.19 nie obowiązują ustalenia dot. złoża Sobel, 

odnoszące się do tych terenów.” 
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Rozdział 3. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko. 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Gminy Łącko.   

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Bernadetta Wąchała-Gawałek 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku 

przypisanych prawem odległości marginesów. 
Przewodniczący Rady Gminy: Bernadetta Wąchała-Gawałek 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 5 – Poz. 3323



 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku 

przypisanych prawem odległości marginesów. 

Przewodniczący Rady Gminy: Bernadetta Wąchała-Gawałek 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr 37/XXII/2016 

Rady Gminy Łącko 

z dnia 20 maja 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łącko w sprawie uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko-Część „B” 

oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

1. Rada Gminy Łącko po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Łącko z dnia 9 maja 2016r., 

stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łącko – Część „B” – w okresie wyłożenia tej zmiany planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, 

stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.). 

2. W związku z tym że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o którym mowa 

w unkcie 1) nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, Rada Gminy Łącko stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie 

realizacji inwestycji które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa 

w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 

z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.). 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Bernadetta Wąchała-Gawałek 
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