
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXXVIII/469/2013 

RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

z dnia 12 sierpnia 2013 roku 

w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ - 
PLAN NR 7”, przyjętego Uchwałą Nr X/96/2011 Rady Miejskiej w Starym Sączu dnia 25 lipca 2011 r. 

(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 508, poz.504 z dnia 02.11.2011r ). 

Na podstawie art. 18. ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U z 2013r poz. 594 ) oraz art. 20 ust. 1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami ), Rada Miejska w Starym:  

§ 1. uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MIASTO STARY SĄCZ - 

PLAN NR7., po uprzednim:  

1. stwierdzeniu, iż projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO STARY 

SĄCZ - PLAN NR7, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta i Gminy Stary Sącz przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym 

Sączu z dnia 11 września 2000 roku;  

2. rozstrzygnięciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, należących do zadań własnych gminy;  

3. rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu.  

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY  

1. Zmiana planu MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR7, obejmuje tereny oznaczone w obowiązującym 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego– MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR7, symbolami 

1a.U, 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U i PS.  

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego– MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR7, 

składa się wyłącznie z tekstu zmiany planu stanowiącego treść niniejszej Uchwały i nie dotyczy zmiany 

rysunku planu.  

3. Załączniki do uchwały stanowią:  

1) Załącznik Nr 1  – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy;  

2) Załącznik Nr 2  – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych  

do projektu planu.  

§ 3. Zmienia się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MIASTO STARY 

SĄCZ - PLAN NR7, w sposób następujący:  

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 
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1. W rozdziale II. - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych, w § 10. Ustalenia dla terenów usług 

komercyjnych:  

1) w ust. 1  pkt 9d tirt pierwszy otrzymuje brzmienie:  

„wysokość budynków nie może przekroczyć w najwyższym punkcie budynku wysokości 12 metrów nad 

średni poziom terenu;”; 

2) w ust. 1  pkt 11, skreśla się wyraz „szczelnych ”; w ust. 1  pkt 13, skreśla się cyfrę „ 20 ” i zastępuje ją 
cyfrą „15”.  

2. W rozdziale II. - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych, w § 11. ust.1, w pkt 3  po lit. b, wprowadza 

się lit. c i ustalenie w brzmieniu:  

„c)  w terenach 1.P/U, 2.P/U i 3.P/U - składów otwartych dla magazynowania materiałów sypkich.”. 

3. W rozdziale II. - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych, w § 11. ust.1, w pkt 8  skreśla się 
wyraz „szczelnych”. 

4. W rozdziale II. - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych, w § 11. ust. 2, w pkt 1  skreśla się drugie 

zdanie i wprowadza nowe zdanie o następującym brzmieniu:  

„Obowiązuje zakaz lokalizacji składów otwartych dla magazynowania materiałów sypkich”. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Starego Sącza.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

§ 6. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Starym Sączu. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Ewa Zielińska 
 

Załącznik Nr 1   
do Uchwały Nr XXXVIII/469/2013  

Rady Miejskiej w Starym Sączu  

z dnia 12 sierpnia 2013 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU 

O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 
 

Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Starym Sączu jest bezprzedmiotowe, 

ponieważ budżet gminy nie będzie obciążony skutkami finansowymi wynikającymi z uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 7.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego MIASTO STARY SĄCZ – PLAN NR 7, 

zawiera zmiany w zapisach części tekstowej planu, dotyczące ustaleń szczegółowych dla poszczególnych 

terenów zabudowy usługowej (1a.U), terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej (P/U) oraz terenów 

zabudowy produkcyjnej (PS).  

Nie wprowadza natomiast zmian w zapisach dotyczących ustaleń dla komunikacji, infrastruktury 

technicznej, czy też innych inwestycji celu publicznego, które mogłyby obligować gminę do ponoszenia 

kosztów związanych z realizacją inwestycji (np.: budową i modernizacją dróg czy też ciągów pieszo-

jezdnych) lub przygotowaniem inwestycji do realizacji, (np.: podziały geodezyjne, wykup gruntów). 

Ustalenia zmiany planu nie powodują również zmiany przebiegu sieci infrastruktury technicznej na rysunku 

planu, gdyż zmiana planu nie wprowadza zmian w rysunku planu.  

Dostęp i dojazd do nieruchomości położonych w obszarze przedmiotowej zmiany planu zapewniają 
istniejące i projektowane drogi publiczne klasy głównej, lokalnej i dojazdowej. Koszty realizacji 

projektowanych dróg, zostały określone w prognozie finansowej sporządzonej na etapie opracowywania 
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obowiązującego planu Miasto Stary Sącz – Plan nr 7, a ponieważ stanowią skutki i konsekwencje ustaleń 
planu obowiązującego, a nie projektowanej zmiany planu, nie mogą być przedmiotem niniejszego 

rozstrzygnięcia.  

W związku z powyższym budżet gminy nie będzie obciążony konsekwencjami finansowymi wynikającymi 

z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasto Stary Sącz - Plan Nr 7.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Ewa Zielińska 
 

Załącznik Nr 2   
do Uchwały Nr XXXVIII/469/2013  

Rady Miejskiej w Starym Sączu  

z dnia 12 sierpnia 2013 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU, O SPOSOBIE 

ROZPATRZENIA UWAG NIEUWZGLENIONYCH, ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU  
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

„MIASTO STARY SĄCZ - PLAN NR 7” 

Uwaga: nr uwag, zgodnie z numeracją w wykazie uwag wniesionych do wyłożonego do wglądu 

publicznego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ STARY SACZ 7”.  

Uwaga nr 1dotycząca wprowadzenia do zapisów planu dla terenów 1a.U i 1b.U zapisu umożliwiającego 

tymczasowe odprowadzenie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zastrzeżeniem,  

że po odbiorze sieci kanalizacji sanitarnej należy się do niej bezzwłocznie podłączyć. 

Uwaga w części dotyczącej terenu oznaczonego symbolem 1b.U jest bezprzedmiotowa ponieważ 
zgodnie z uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu Stary Sącz 7, zmianą objęty jest 

wyłącznie teren oznaczony symbolem 1a.U. 

Uwagi w części dotyczącej terenów 1a.U nie uwzględniono. 

Zgodnie z obowiązującym mpzp Stary Sącz 7  w terenie oznaczonym symbolem 1a .U „dopuszcza się 
m.in. usługi takie jak: stacja paliw z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym handel i gastronomia, 

itp. Obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów mieszkalnych za wyjątkiem motelu”. Dopuszczona w planie 

powierzchnia zabudowy wynosi 50% pow. terenu inwestycji , co w związku z powierzchnią terenu 1a.U 

wnoszącą 0, 82 ha może stanowić nawet 0,41 ha. W związku z powyższym na ww. terenie może zostać 
zrealizowana inwestycja która generować będzie znaczą ilość ścieków, dla magazynowania których zbiornik 

szczelny będzie musiał posiadać bardzo dużą kubaturę. Wywóz ścieków z ww. zbiornika musiałby 

następować bardzo często, co w związku z położeniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania 

drogi krajowej z drogą wojewódzką stanowić może zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Ponadto ww. 

zmiana powoduje zagrożenie dla środowiska wodno - gruntowego, gdyż omawiany teren zlokalizowany jest 

zaledwie 80 metrów od terenów rzeki Poprad.  

Zakres zmian planu Stary Sącz 7, nie obejmujący proponowanej w treści uwagi zmiany zasad 

odprowadzenia ścieków sanitarnych, poddany został procedurze opiniowania i uzgodnień oraz uzyskał 

zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym 

Sączu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu na odstąpienie  

od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Dlatego też wprowadzenie 

proponowanej w treści uwagi. zmiany do tekstu obowiązującego planu wymaga ponowienia procedury 

związanej ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko tj. ponownego zwrócenia się  
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Wydział Spraw Terenowych w Starym 

Sączu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Ponadto w związku 

z faktem, iż na ukończeniu są prace związane z realizacją kanalizacji na ww. obszarze, dopuszczanie 

zbiorników szczelnych jest nieracjonalne i sprzeczne z prowadzoną przez gminę polityka w tym zakresie.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Ewa Zielińska 
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