
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXXVI/300/2013 
RADY GMINY ZAWOJA 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ośrodka turystyczno 
narciarskiego Mosorny Groń – Policzne w Gminie Zawoja 

Na podstawie art.18, ust. 2  pkt. 5, art. 40ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8  maca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.594), art. 20 ust. 1  oraz art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

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

poz. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zawoja uchwala co nastepuje: stwierdza, iż niniejsza zmiana 

planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja 

przyjętego Uchwałą Nr XXII/179/2012 Rady Gminy Zawoja z 27 czerwca 2012r. i zmienionego uchwałą  

Nr XXX/254/2012 z 28.12.2012r. i uchwala, co następuje: 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ośrodka 

turystyczno narciarskiego Mosorny Groń – Policzne w gminie Zawoja, zatwierdzonego uchwałą  

Nr XXIX/156/2000 Rady Gminy Zawoja z dnia 20 lipca 2000r. (Dz.U. Woj. Małopolskiego nr 78  

poz. 725 z dnia 2  października 2000r.), zwaną dalej „zmianą planu, stwierdzając, iż niniejsza zmiana planu 

nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawoja 

przyjętego Uchwałą Nr XXII/179/2012 Rady Gminy Zawoja z 27 czerwca 2012r. i zmienionego uchwałą  

Nr XXX/254/2012 z 28.12.2012r.  

2. Uchwała dotyczy zakresu określonego w uchwale nr VIII/48/2011 Rady Gminy Zawoja z dnia 

27 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

dotyczącego obszaru ośrodka turystyczno narciarskiego Mosorny Groń – Policzne w Gminie Zawoja  

oraz uchwale nr XVII/143/2012 Rady Gminy Zawoja z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Rady 

Gminy Zawoja nr VIII/48/2011 z dnia 27 kwietnia 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania dotyczącego obszaru ośrodka turystyczno narciarskiego Mosorny Groń 

– Policzne w Gminie Zawoja.  

3. Do niniejszej uchwały nie dołączono:  

1) załącznika graficznego, gdyż zmiana planu dotyczy wyłącznie tekstu ustaleń planu;  

2) załącznika w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż nie zostały złożone żadne uwagi 

do projektu zmiany planu,  

3) załącznika określającego sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami 
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o finansach publicznych, gdyż nie zachodzi sytuacja konieczności realizacji zadań własnych gminy  

w tym zakresie. 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

§ 2. 1. Wprowadza się zmianę części tekstowej Uchwały nr XXXIX/156/2000 Rady Gminy Zawoja z dnia 

20 lipca 2000r. (Dz.U. Woj. Małopolskiego nr 78 poz. 725 z dnia 2  października 2000r.), uchwalającej 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru ośrodka turystyczno narciarskiego Mosorny Groń – 

Policzne w gminie Zawoja:  

1) W § 7  w ust. 1  dodaje się pkt. 3  i 4  w brzmieniu:  

3) szlaki, trasy i wyciągi narciarskie, 

4) ścieżki piesze oraz obiekty małej architektury. 

2) W § 7  w ust. 2  pkt. 2  otrzymuje brzmienie:  

2) dla budynku pawilonu usługowo socjalnego ustala się:  

a) maksymalną wysokość 15 m, 

b) zasadę, aby dach obiektu był dwuspadowy lub wielospadowy o jednakowym nachyleniu głównych połaci 

od 30º do 45º o nadwieszonych okapach, 

c) możliwość doświetlenia dachu lukarnami lub oknami połaciowymi, 

d) zasadę, aby dach budynku był pokryty gontem lub dranicą, dopuszcza się materiały o fakturze 

drewnopodobnej w kolorach ciemnych z wyłączeniem koloru czerwonego, 

e) zasadę, aby elewacje ścian budynku były z drewna lub z kamienia, dopuszcza się, elementy tynkowane 

w kolorze jasnym. 

3) W § 7  w ust. 2  pkt. 3  o brzmieniu: „co najmniej 20% terenu powinno być zagospodarowane jako zieleń 

towarzysząca, z zadrzewieniami i zakrzewieniami, o doborze gatunkowym z uwzględnieniem ich rodzimego 

pochodzenia, w dostosowaniu do pełnionej funkcji i siedliska: w miarę możliwości należy zachować 

istniejące drzewa i leśny charakter terenu"  zastępuje się pkt. 3a o brzmieniu:  

3a) dla terenu UT2 ustala się wielkość:  

a) terenu biologicznie czynnego na poziomie minimum 50% powierzchni terenu ustalenia, 

b) wskaźnika powierzchni zabudowy przez, który rozumie się stosunek powierzchni zabudowy terenu,  

do powierzchni terenu objetego ustaleniem UT2, wyrażony w procentach - na poziomie maksimum 20% 

powierzchni terenu ustalenia. 

4) W § 7  w ust. 2  pkt. 4  o brzmieniu: w celu skanalizowania ruchu turystycznego i nie dopuszczenia  

do żywiołowej penetracji terenu, w rejonie górnej stacji należy utworzyć system ścieżek pieszych 

i urządzonych miejsc odpoczynku  wykreśla się, zastępując treścią o brzmieniu:  

4) ze względu na położenie obszaru w zasięgu GZWP nr 445 “Babia Góra” nakazuje się we wszystkich 

poczynaniach inwestycyjnych przestrzeganie przepisów odrębnych w tym:  

a) nakazem objęcia kanalizacją istniejących i projektowanych obiektów; 

b) zakazem wprowadzania nieczyszczonych ścieków do ziemi i wód; 

c) obowiązkiem oczyszczenia wód opadowych z powierzchni szczelnych, narażonych na zanieczyszczenie, 

takich jak np. dojazdy, parkingi, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ośrodka turystyczno 

narciarskiego Mosorny Groń – Policzne w gminie Zawoja, wyrażone w części tekstowej pozostają bez zmian. 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zawoja.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady 

Krzysztof Chowaniak 
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