
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXIII/268/2013 

RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM 

z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie „zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - 

Łąkcica”, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/156/2005 Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem z dnia 

31 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 160 poz. 1023 z dnia 18.03.2005 r.). 

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 Gminy Krościenko nad 

Dunajcem:  

§ 1. uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - 

Łąkcica, po uprzednim:  

1. stwierdzeniu, iż projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Krościenko - Łąkcica, nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krościenko nad Dunajcem przyjętego Uchwałą Nr XX/138/2000 Rady Gminy 

Krościenko nad Dunajcem w dniu 28 lutego 2000 r., z późn. zmianami.  

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 planu. 

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY  

1. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Łąkcica, obejmuje 

zmianę zasad odprowadzenia ścieków z obszaru objętego ustaleniami ww. planu.  

2. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - Łąkcica, 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 wniesionych do 

projektu zmiany planu. 

                                                      
 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
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§ 3. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

1. Zmienia się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krościenko - 

Łąkcica, w sposób następujący: w 7. – Zasady w zakresie infrastruktury technicznej, ust. 2 pkt 3 lit. a) 

otrzymuje brzmienie: 

„a) docelowo system kanalizacji sanitarnej winien objąć tereny zabudowy oznaczone symbolami: MN1, 

MN1z, MN1zz, MN2g, MN3g, MN3z, US1g, US2z, US3z. Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza się realizację w terenach oznaczonych symbolami: MN1, MN1z, MN1zz, MN2g, MN3g, 

MN3z, US1g, zbiorników szczelnych okresowo wybieralnych. Dla obiektów usługowych, obowiązuje 

zakaz realizacji zbiorników szczelnych okresowo wybieralnych.”. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko nad Dunajcem.  

§ 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 Gminy 

w Krościenku nad Dunajcem.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D. 

Wiesław Kwiatek 
 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXIII/268/2013  

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

 

O SPOSOBIE REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA  

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  

NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

 

 Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem jest 

bezprzedmiotowe, ponieważ budżet gminy nie będzie obciążony skutkami finansowymi wynikającymi 

z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego obszaru Krościenko - Łąkcica.  

 Projektowana zmiana planu nie wprowadza zmian w terenach, w których znajdują się nieruchomości 

stanowiące własność Gminy Krościenko nad Dunajcem, jak również w terenach, których 

zagospodarowaniem na cele publiczne gmina mogłaby być zainteresowana. W przedmiotowej zmianie 

planu nie wyznaczono również nowych terenów przewidzianych pod zainwestowanie i zabudowę (np.: 

budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne), których wyposażenie i uzbrojenie w sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej, typu kanalizacja i wodociąg, byłoby niezbędne i obligatoryjne dla Gminy jako 

zadanie własne.  

 Dodatkowo, projektowana zmiana planu umożliwia rozwiązanie problemu gospodarki komunalnej 

poprzez indywidualne zbiorniki szczelne lokalizowane na pojedynczych działkach bez konieczności 

podłączenia się do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, a tym samym obciążania budżetu Gminy 

kosztami realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej.  

W związku z powyższym, budżet Gminy nie będzie obciążony konsekwencjami finansowymi 

wynikającymi z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Krościenko - Łąkcica. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D. 

Wiesław Kwiatek 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXIII/268/2013  

Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem  

z dnia 30 grudnia 2013 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM,  

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH  

UWAG, ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU ZMIANY  

„MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

OBSZARU KROŚCIENKO - ŁĄKCICA” 

 

 Zgodnie z wykazem uwag zgłoszonych do projektu zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru Krościenko - Łąkcica” oraz prognozy oddziaływania na środowisko, wyłożonych do 

wglądu publicznego, nie wpłynęła ani jedna uwaga do ww. dokumentów.  

 W związku z powyższym, wymagane przepisami rozstrzygnięcie Rady Gminy Krościenko nad Dunajcem 

jest bezprzedmiotowe. 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Krościenko n.D. 

Wiesław Kwiatek 
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