
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXXVI/235/13 

RADY GMINY GOŁCZA 

z dnia 29 sierpnia 2013 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice 
uchwalonego Uchwałą Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza 

Na podstawie art. 20 i 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 (Dz. U. 2012. 647 j. t.) oraz art. 18.ust.2.pkt.5 i art.41 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r późniejszymi zmianami), po stwierdzeniu braku naruszenia przez 

projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Gołcza, uchwala się co następuje:  

Rozdział 1. 
PRZEPISY WSTĘPNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie 

i Wysocice, uchwalonego Uchwałą Nr V/22/07 Rady Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza, 

zwanego dalej planem.  

2. Ustalenia planu, o którym mowa w ust.1 wyrażone są w formie:  

1) tekstu niniejszej uchwały;  

2) załączników stanowiących integralną część planu:  

a) Załącznik Nr 1  (1/1 i 1/2) - rysunek planu w skali 1:2000: „Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 

terenu”,  

b) Załącznik Nr 2  – informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania,  

c) Załącznik Nr 3  – informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu.  

Rozdział 2. 
USTALENIA PLANU 

§ 2. 1. Zmienia się ustalenia tekstowe planu, o którym mowa w §1, ust. 1, w sposób następujący:  

1) W §8, po ust.6, nie oznaczony numerem tekst o brzmieniu: „Ustalenie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy infrastruktury technicznej:” otrzymuje oznaczenie - §8a;  

2) Do §8a wprowadza się ust. 7 o brzmieniu:  
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„7.  . Ustala się zasady w zakresie systemu zaopatrzenia w gaz:  

1) doprowadzenie gazu do obiektów zlokalizowanych na obszarze objętym planem następuje w oparciu 

o sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia;  

2) zgodnie z przepisami odrębnymi:  

a) dopuszcza się możliwość przeprowadzenia gazociągu wysokiego ciśnienia wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą przez tereny rolne, o symbolu R,  

b) dla gazociągów, przy ustalaniu lokalizacji projektowanych sieci i urządzeń, nakazuje się 

zachowanie odległości podstawowych lub stref kontrolowanych.”; 

3) Do §11, ust. 3  wprowadza się pkt. 6  o brzmieniu:  

„6)  dopuszcza się możliwość przeprowadzenia gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą.”. 

2. Zmienia się rysunek planu, zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1:  

1) Załącznik Nr 1  (1/1) – usuwa się oczywistą omyłkę z rysunku planu polegającą na błędnym wrysowaniu 

terenów o przeznaczeniu leśnym (ZL) i do zalesienia (ZLd) na terenach rolnych (R) we wsi Wysocice, 

ustala się przeznaczenie rolne obszaru objętego zmianą (R);  

2) Załącznik Nr 1  (1/2) – zmienia się przeznaczenie terenów budowlanych o symbolu przeznaczenia (MM) 

i ustala przeznaczenie rolne dla obszaru objętego zmianą (R).  

3. Pozostałe ustalenia planu nie ulegają zmianie.  

Rozdział 3. 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 3. W terenach objętych niniejszą zmianą traci moc załącznik Nr 20a planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza, uchwalonego Uchwałą Nr V/22/07 Rady 

Gminy Gołcza z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza.  

§ 4. 1. Uchwalając niniejszy plan, Rada Gminy Gołcza, stosownie do art. 20 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012. 647 j. t.), 

rozstrzyga:  

1) o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą  

do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania,  

2) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, nieuwzględnionych przez Wójta gminy Gołcza.  

2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 są zawarte są w Załącznikach Nr 2 i Nr 3  

do niniejszej Uchwały.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Gołcza.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego.    
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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. 
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Załącznik Nr 2   
do Uchwały Nr XXXVI/235/13  

Rady Gminy Gołcza  

z dnia 29 sierpnia 2013 r.  

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza 

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 roku Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Gołcza rozstrzyga 

o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych. 

Podjęte zmiany planu nie powodują potrzeby realizacji nowych inwestycji, które należą do zadań 

własnych Gminy. 
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Załącznik Nr 3   
do Uchwały Nr XXXVI/235/13  

Rady Gminy Gołcza  

z dnia 29 sierpnia 2013 r.  

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Laski Dworskie i Wysocice w Gminie Gołcza 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

ROZPATRZENIE UWAG 

Lp. 

Data 

wpływu  

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki organizacyjnej, adres 

zgłaszającego uwagi 

Treść 
uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości 

której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 

projektu planu 

dla nieruchomości 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
w sprawie rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy 
załącznik do uchwały nr ... 

z dnia ........ Uwagi 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga 

nieuwzględniona 

Uwaga 

uwzględniona 

Uwaga 

nieuwzględniona 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11. 

Brak uwag 
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