
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR 85/XXV/2012 
RADY GMINY ŁĄCKO 

z dnia 21 grudnia 2012 rok 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania Gminy Łącko – Część „A”  

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647), art. 18 ust. 2  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 

zmianami), Rada Gminy Łącko stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Łącko – Część „A” 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 
„A”, zatwierdzonego uchwałą Nr 11/2007 Rady Gminy Łącko z dnia 28 lutego 2007 r. (Dz. Urz. Wojew. 

Małopolskiego Nr 302 z dnia 24.04.2007 r. z późn. zm.) – zwaną w tekście niniejszej uchwały „planem” 

w zakresie przeznaczenia części działki nr 595 położonej w Łącku na tereny obiektów i urządzeń łączności.  

2. Plan obejmuje teren określony na załączniku graficznym do uchwały Rady Gminy Łącko nr 44/VII/2011 

z dnia 4 maja 2011 r.  

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

2. Załącznikami do uchwały są:  

1) Rysunek planu sporządzony na podkładach mapy zasadniczej w skali 1:2000 jako załącznik Nr 1 do 

niniejszej Uchwały.  

2) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łącko – podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) 

– o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania – jako załącznik Nr 2.  

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

warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków 

wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

i komunikacji.  

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
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§ 3. 1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się terenów przeznaczonych do tymczasowego 

zagospodarowania, innego niż użytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.  

2. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzyskania 

przez innego użytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym 

planie.  

§ 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 załączniku graficznym Nr 1 do tej 

uchwały,  

2. 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,  

3. przepisach szczególnych (odrębnych) – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone 

w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,  

4. łączności – należy przez to rozumieć nadawanie, odbiór lub transmisję informacji, niezależnie od ich 

rodzaju za pomocą przewodów, fal radiowych bądź optycznych lub innych środków wykorzystujących energię 
elektromagnetyczną,  

5. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,  

6. powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po 

zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków 

nadwieszonych nad terenem takich jak balkon i wykusz,  

7. wysokości zabudowy (obiektu, urządzenia) – rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od 

poziomu terenu do najwyżej położonego punktu konstrukcji obiektu i urządzenia.  

Rozdział 2. 
- USTALENIA OGÓLNE  

§ 5. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje:  

1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości 

wód, powietrza atmosferycznego, gleb.  

2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych 

w przepisach szczególnych.  

3. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 

w zrozumieniu obowiązujących przepisów szczególnych.  

4. Obszar objęty planem nie należy do żadnej grupy terenów wymienionych w przepisach szczególnych, 

dla których są określone dopuszczalne poziomy hałasu.  

5. Obowiązuje uwzględnienie ustaleń i zakazów wynikających z położenia terenu w Południowomałopolskim 

Obszarze Chronionego Krajobrazu – zgodnie z uchwałą Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego 

z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urzędowy 

Wojew. Małopolskiego z 20 marca 2012 r. poz. 1194).  

6. Telewizyjna stacja przemiennikowa i stacja telefonii komórkowej muszą spełniać wymagania określone 

w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 

z 2003 r. poz. 1883).  

§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje:  

1. Utrzymuje się istniejące sieci elektroenergetyczne, dopuszczając remont, przebudowę i rozbudowę.  

2. Dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu w tym linii elektroenergetycznych i stacji transformatorowe.  
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3. Zasilanie obiektów i urządzeń łączności w energię elektryczną w oparciu i istniejący system na 

warunkach określonych przez zarządzającego siecią przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach 

odrębnych.  

4. Stacja radiowa, telewizyjna i telefonii komórkowej nie wymagają uzbrojenia terenu w sieci 

wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne dla potrzeb stacji z uwagi na pracę w systemie 

bezobsługowym.  

5. Dopuszcza się realizację drogi wewnętrznej nie wyróżnionej na rysunku planu.  

Rozdział 3. 
- PRZEZNACZENIE TERENÓW  

§ 7. Wyznacza się w planie tereny obiektów i urządzeń łączności , oznaczone symbolem „ T ” 

obejmujące część działki nr 595 położonej w Łącku.  

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - obiekty i urządzenia łączności obejmujące:  

1) wieżę wraz z antenami, urządzeniami zasilającymi i odbiorczo-przesyłowymi, kable antenowe itp.,  

2) budynki gospodarczo-techniczne.  

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możliwość realizacji:  

1) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym oświetlenia,  

2) drogi wewnętrznej, placu postojowego i manewrowego,  

3) obiektów małej architektury, zieleni urządzonej.  

3. Przy realizacji nowych inwestycji obowiązuje zachowanie odległości od terenów leśnych (o klasie 

bonitacyjnej Ls) zgodnie z przepisami szczególnymi.  

4. Dostępność komunikacyjna terenu z drogi publicznej istniejącymi drogami wewnętrznymi i przejazdem 

po działce nr 595.  

§ 8. W zakresie kształtowania architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co 

następuje:  

1. Utrzymuje się istniejącą wieżę wraz z antenami, urządzeniami zasilającymi i odbiorczo-przesyłowymi, 

kablami antenowymi itp. stacji telewizyjnej, radiowej i telefonii komórkowej dopuszczając remont, 

przebudowę i rozbudowę. Dopuszcza się także rozbiórkę istniejącej wieży i realizacje nowej na terenie 

oznaczonym symbolem „T”.  

2. Utrzymuje się istniejące budynki gospodarczo-techniczne wraz z urządzeniami zasilającymi i odbiorczo-

przesyłowymi, dopuszczając remont, przebudowę i rozbudowę z dostosowaniem gabarytów do istniejącej 

architektury obiektów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów szczególnych dot. instalacji urządzeń 
zasilających i odbiorczo-nadawczych.  

3. W przypadku realizacji nowej wieży ustala się jej wysokość do 50 m. (nie licząc konstrukcji anten). 

Konstrukcja anten umieszczonych na wieży - zgodnie z obowiązującymi wymaganiami określonymi 

w przepisach szczególnych.  

4. Elementy konstrukcji wieży powinny być pomalowane na kolor jasny, nie kontrastujący z otoczeniem; 

powierzchnia obiektu matowa-bez refleksów świetlnych.  

5. Wieża telewizyjnej i radiowej stacji oraz telefonii komórkowej wraz z antenami wymaga oznakowania 

przeszkodowego świetlnego i graficzno-kolorystycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

6. Obiekty o wysokości 50 m. i więcej od poziomu terenu podlegają zgłoszeniu do właściwego organu 

nadzoru nad lotnictwem wojskowym w trybie określonym przepisami odrębnymi.  

7. Obowiązuje zakaz umieszczania na konstrukcji wieży reklam za wyjątkiem logo producenta bądź 
właściciela stacji telewizyjnej, radiowej i telefonii komórkowej.  

8. Na terenie objętym planem ustala się zakaz zalesień oraz zakaz zabudowy obiektów naziemnych nie 

związanych z funkcjonowaniem obiektów i urządzeń łączności za wyjątkiem obiektów infrastruktury 

technicznej i telekomunikacyjnej oraz uzbrojenia terenu.  
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9. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, 

kolumn.  

10. Na terenie „T” obowiązuje zapewnienie co najmniej 1 miejsca postojowego.  

11. W przypadku nowego podziału geodezyjnego terenów ustala się minimalną powierzchnię działki dla 

inwestycji – 0,02 ha; Dopuszcza się dokonywanie podziału wynikającego z regulacji praw własności 

i poszerzenia terenów sąsiednich.  

12. W zagospodarowaniu terenu obowiązuje zachowanie co najmniej 20% powierzchni biologicznie 

czynnej. Powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 80 % terenu inwestycji.  

13. Ustala się wskaźnik intensywności: maksymalny – 0,8, minimalny 0,02.  

14. Obiekty małej architektury mogą być sytuowane w miejscach nie kolidujących z ciągami 

komunikacyjnymi oraz obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Architektura tych obiektów winna 

nawiązywać do tradycji miejsca. Pokrycie zadaszenia ażurowe lub pełne kryte dachówką ceramiczną lub ich 

imitacją. Pokrycie zadaszenia w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, zieleni, szarości).  

Rozdział 4. 
– PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 9. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których stanowi przepis  

art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst 

Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647) – 5 %.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łącko.  

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

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

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

  

 Przewodniczący Rady Gminy  

Zdzisław Warzecha 
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 85/XXV/2012 

Rady Gminy Łącko 

z dnia 21 grudnia 2012 rok 

 

 
 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Gminy  

Zdzisław Warzecha  
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 85/XXV/2012   

Rady Gminy Łącko   

z dnia 21 grudnia 2012 r.  

 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łącko w sprawie uwag do projektu zmiany planu 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 27 września 2012 r., 

stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łącko 

– Część „A” w zakresie przeznaczenia części działki nr 595 położonej w Łącku na tereny obiektów i urządzeń 
łączności – 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 (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647).  

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

w punkcie 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 (jednolity 

tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647).  

  

 Przewodniczący Rady Gminy  

Zdzisław Warzecha 
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