
 
 

UCHWAŁA∗ NR XXXV/224/13 
RADY MIASTA I GMINY PIWNICZNA-ZDRÓJ 

z dnia 19 lipca 2013 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  
miasta i gminy Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I - MIASTO”  

oraz Jednostka strukturalna „A.III” HANUSZÓW-ZAGRODY 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r.  
poz. 594), art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, art. 3 Ustawy z dnia 28 września 
1991 r. o lasach (Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXV/163/12 Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój,  

Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala co następuje  

§ 1. 1. Stwierdza się, że zmiany tekstowe planów dla terenów objętych Uchwałą Nr XXV/163/12 Rady 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 grudnia 2012 r. nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, przyjętego Uchwałą  
Nr XXIII/208/2000 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 7 listopada 2000 roku.  

2. Uchwala się zmianę ustaleń tekstowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój w granicach określonych w załączniku do Uchwały Nr XXV/163/12 Rady Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dla obszarów obejmujących:  

1) Jednostkę strukturalną „A.I - MIASTO”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/332/06 Rady Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 557, poz. 3532 z dnia 
12 września 2006 r. z późn. zm.) w obrębie działek ewidencyjnych nr 2331/19, 2887, 2939 i 2941/2 
położonych w terenach oznaczonych symbolami ZL, R/k, R, R/ZL,  

2) Jednostkę strukturalną „A.III” HANUSZÓW-ZAGRODY, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/352/06 
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 września 2006 r. (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego 
Nr 879, poz. 5321 z dnia 5 grudnia 2006 r. z późn. zm.) w obrębie działek ewidencyjnych nr 2331/19, 
2887 i 2884 położonych w terenach oznaczonych symbolami ZL, R/ZL. 

3. Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, składa się z tekstu planu stanowiącego 
treść niniejszej Uchwały oraz załącznika Nr 1 do Uchwały, którym jest rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój 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, o którym mowa w art. 20 ust.1 „ustawy”. 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 
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§ 2. 1. Cały obszar objęty zmianami ustaleń tekstowych planów pozostaje w granicach Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego, który funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem Nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 
23 maja 2005r. w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego  
Nr 309, poz. 2238). W planie uwzględnia się podstawowe cele ochrony PPK – zachowanie wartości 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych w warunkach racjonalnego zagospodarowania 
oraz cele operacyjne – ekologiczne, kulturowe, krajobrazowe i społeczne – w zakresie problematyki odnoszącej 
się do obszaru objętego niniejszym planem.  

2. Cały obszar objęty zmianami ustaleń tekstowych planów znajduje się w obszarze „Natura 2000” 
przyjętym przez Komisję Europejską 25 stycznia 2008 r. jako obszar ochrony siedlisk pn. Ostoja Popradzka 
PLH120019, gdzie obowiązuje specjalna ochrona siedlisk zgodnie z przepisami szczególnymi, a realizacja 
przedsięwzięć na tym terenie nie może oddziaływać negatywnie na obszar „Natura 2000”. W związku z tym  
dla terenów objętych planem obowiązuje uzyskanie opinii w sprawie oddziaływania inwestycji na obszar 
Natura 2000 zgodnie z przepisami odrębnymi.  

3. Obowiązuje ochrona gatunków roślin i zwierząt chronionych wynikająca z przepisów odrębnych.  

4. Dla obszaru objętego zmianą ustaleń tekstowych – plan „A.I” – MIASTO położonego w granicach 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 437 pn. Dolina rzeki Dunajec oraz GZWP nr 438 pn. Zbiornik 
warstw Magura obowiązuje stosowanie przepisów szczególnych z zakresu ochrony przyrody oraz ochrony 
środowiska.  

5. Obowiązują ustalenia Uchwały Nr LIII/377/10 Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój z dnia 30 września 
2010 r. w sprawie statutu Uzdrowiska Piwniczna-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2010 r., Nr 641, poz.5252).  

6. Obowiązuje ochrona i zachowanie ciągłości cieków wodnych nie wyróżnionych na rysunkach planów 
oraz prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z ustawą Prawo wodne.  

7. W przypadku realizacji obiektów budowlanych w obrębie obszarów objętych zmianami ustaleń 
tekstowych planów na terenach osuwiskowych wykazanych przez Państwowy Instytut Geologiczny na „Mapie 
osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla gminy Piwniczna-Zdrój” z 2012.10 - obowiązuje 
stosowanie przepisów szczególnych z zakresu ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 
budowlanych.  

8. W zakresie zasad usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych obowiązuje realizacja ustaleń „Planu 
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego 2010” w części przypisanej dla Miasta i Gminy 
Piwniczna Zdrój. 

§ 3. W ustaleniach tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.I - MIASTO”, przyjętego Uchwałą Nr XLIII/332/06 Rady Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2006 r. Nr 557, poz. 3532  
z późn. zm.) – zwanego dalej „planem” wprowadza się zmiany określone poniżej.  

1. W części II, Rozdział 3 pn. ”Ochrona środowiska przyrodniczego oraz zasady zagospodarowania 
i użytkowania terenów położonych w granicach opracowania planu, lecz poza obszarami zainwestowania” 

1) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w następującym brzmieniu:  

„3a. W odniesieniu do działki nr 2887 oraz części działek nr 2939, 2941/1, 2331/19 wchodzących 
w skład terenów o symbolu ZL stanowiących grunty leśne (Ls), ustala się dodatkowo, że wszelkie 
działania inwestycyjne powinny być zgodne z przyrodniczymi i prawnymi uwarunkowaniami  
przy ograniczeniu ich form do związanych z obsługą turystyki i rekreacji a w tym z prawidłowym 
funkcjonowaniem Parku „Węgielnik-Skałki” ustanowionego Uchwałą Nr XIV/84/11 Rady Miasta 
i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 listopada 2011 r. Oprócz realizacji obiektów służących bezpośrednio 
gospodarce leśnej, dopuszcza się pod warunkiem zgodności z zasadami określonymi w planie 
urządzenia lasu, wytyczenie i realizację:  

- miejsc i urządzeń służących rekreacji czynnej (spacery, biegi terenowe letnie i biegi narciarskie, gry 
i zabawy, przejażdżki rowerami i jazdy konne po wyznaczonych trasach stanowiących powiązanie 
z terenami zurbanizowanymi i z terenami leśnymi itp.) w formie ścieżek pieszych i rowerowych 
z przystankami wyposażonymi w tablice edukacyjne, łączącymi ciekawe miejsca przyrodnicze 
i historyczne oraz prowadzącymi przez zróżnicowane gatunkowo drzewostany i urozmaicony teren,  
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- miejsc i urządzeń służących odpoczynkowi biernemu (plażowanie, spotkania towarzyskie, 
obserwacje przyrody i krajobrazu, biwakowanie, grzybobranie itp.),  

- innych urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów odrębnych, obiektów służących turystyce 
i rekreacji leśnej wykorzystywanych do edukacji przyrodniczej i historycznej leśnictwa w obszarze 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w tym miejsc, izb edukacyjnych „pod gołym niebem”, pól 
biwakowych, wiat i zadaszeń, elementów małej architektury, wież widokowych, boisk sportowych 
o nawierzchni naturalnej, których forma i gabaryty winny być dostosowane do krajobrazowych 
warunków otoczenia, w nawiązaniu do tradycyjnej architektury uzdrowiskowej o wysokości 
nie przekraczającej wysokości drzew otaczających terenu lokalizacji,  

- dróg leśnych nie będącymi drogami publicznymi w rozumieniu przepisów odrębnych,  

- urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach 
odrębnych,  

- platform widokowych realizowanych w oparciu o wnioski i zalecenia z opracowań geotechnicznych 
wykonanych na podstawie przepisów odrębnych.” 

2) Po pkt 5 dodaje się pkt 5a w następującym brzmieniu:  

„5a. W odniesieniu do części działki nr 2331/19 stanowiącej grunt rolny wchodzący w skład terenu 
o symbolu R/ZL, ustala się dodatkowo, że wszelkie działania inwestycyjne powinny być zgodne 
z przyrodniczymi i prawnymi uwarunkowaniami przy ograniczeniu ich form do związanych z obsługą 
turystyki i rekreacji a w tym z prawidłowym funkcjonowaniem przylegającego do działki Parku 
„Węgielnik-Skałki” ustanowionego Uchwałą Nr XIV/84/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
z dnia 29 listopada 2011 r.. Dopuszcza się wytyczenie i realizację:  

- miejsc i urządzeń służących rekreacji czynnej (spacery, biegi terenowe letnie i biegi narciarskie, gry 
i zabawy, przejażdżki rowerami i jazdy konne po wyznaczonych trasach stanowiących powiązanie 
z terenami zurbanizowanymi i z terenami leśnymi itp.) w formie ścieżek pieszych i rowerowych 
z przystankami wyposażonymi w tablice edukacyjne, łączącymi ciekawe miejsca przyrodnicze 
i historyczne oraz prowadzącymi przez zróżnicowane gatunkowo drzewostany i urozmaicony teren,  

- miejsc i urządzeń służących odpoczynkowi biernemu (plażowanie, spotkania towarzyskie, 
obserwacje przyrody i krajobrazu, biwakowanie, grzybobranie itp.),  

- innych urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów odrębnych, obiektów służących turystyce 
i rekreacji niezbędnych do funkcjonowania Parku „Węgielnik-Skałki” i prowadzenia edukacji 
przyrodniczej, historycznej w obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w tym miejsc, izb 
edukacyjnych „pod gołym niebem”, pól biwakowych, wiat i zadaszeń, elementów małej architektury, 
wież widokowych, boisk sportowych o nawierzchni naturalnej, których forma i gabaryty winny być 
dostosowane do krajobrazowych warunków otoczenia,  

- zadrzewień śródpolnych i zalesień na terenach upraw rolnych z zakazem likwidacji istniejących 
zadrzewień,  

- platform widokowych, nasypów, murków oporowych i innych umocnień terenowych a także 
elementów infrastruktury technicznej i komunalnej realizowanych w oparciu o wnioski i zalecenia 
z opracowań geotechnicznych wykonanych na podstawie przepisów odrębnych.” 

3) Po pkt 8 dodaje się pkt 8a w następującym brzmieniu:  

„8a. W odniesieniu do części działek nr 2939 i 2941/2 stanowiących grunty rolne wchodzące wskład 
terenów o symbolach R oraz R/k, ustala się dodatkowo, że wszelkie działania inwestycyjne powinny być 
zgodne z przyrodniczymi i prawnymi uwarunkowaniami przy ograniczeniu ich form do związanych 
z obsługą turystyki i rekreacji a w tym z prawidłowym funkcjonowaniem przylegającego do działek 
Parku „Węgielnik-Skałki” ustanowionego Uchwałą Nr XIV/84/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-
Zdrój z dnia 29 listopada 2011 r. Dopuszcza się wytyczenie i realizację:  

- miejsc i urządzeń służących rekreacji czynnej (spacery, biegi terenowe letnie i biegi narciarskie, gry 
i zabawy, przejażdżki rowerami i jazdy konne po wyznaczonych trasach stanowiących powiązanie 
z terenami zurbanizowanymi i niezurbanizowanymi itp.) w formie ścieżek pieszych i rowerowych 
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z przystankami wyposażonymi w tablice edukacyjne, łączącymi ciekawe miejsca przyrodnicze 
i historyczne oraz prowadzącymi przez zróżnicowane gatunkowo drzewostany i urozmaicony teren,  

- miejsc i urządzeń służących odpoczynkowi biernemu (plażowanie, spotkania towarzyskie, 
obserwacje przyrody i krajobrazu, biwakowanie, grzybobranie itp.),  

- innych urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów odrębnych, obiektów służących turystyce 
i rekreacji niezbędnych do funkcjonowania Parku „Węgielnik-Skałki” i prowadzenia edukacji 
przyrodniczej, historycznej w obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w tym miejsc, izb 
edukacyjnych „pod gołym niebem”, pól biwakowych, wiat i zadaszeń, elementów małej architektury, 
wież widokowych, boisk sportowych o nawierzchni naturalnej, których forma i gabaryty winny być 
dostosowane do krajobrazowych warunków otoczenia,  

- zadrzewień śródpolnych na terenach upraw rolnych z zakazem likwidacji istniejących zadrzewień,  

- platform widokowych, nasypów, murków oporowych i innych umocnień terenowych a także 
elementów infrastruktury technicznej i komunalnej realizowanych w oparciu o wnioski i zalecenia 
z opracowań geotechnicznych wykonanych na podstawie przepisów odrębnych.” 

§ 4. W ustaleniach tekstowych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Piwniczna-Zdrój, Jednostka strukturalna „A.III” HANUSZÓW-ZAGRODY, przyjętego Uchwałą  
Nr XLIV/352/06 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. 
z 2006 r. Nr 879, poz.5321 z późn. zm.) - zwanego dalej „planem” wprowadza się zmiany określone poniżej.  

1. W części II, Rozdział 3 pn. ”Ochrona środowiska przyrodniczego oraz zasady zagospodarowania 
i użytkowania terenów położonych w granicach opracowania planu, lecz poza obszarami zainwestowania” 

1) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w następującym brzmieniu:  

„3a. W odniesieniu do działki nr 2887 i części działki nr 2331/19 wchodzących w skład terenów 
o symbolu ZL stanowiących grunty leśne (Ls), ustala się dodatkowo, że wszelkie działania inwestycyjne 
muszą być zgodne z przyrodniczymi i prawnymi uwarunkowaniami przy ograniczeniu ich form  
do związanych z obsługą turystyki i rekreacji a w tym z prawidłowym funkcjonowaniem Parku 
„Węgielnik-Skałki” ustanowionego Uchwałą Nr XIV/84/11 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
z dnia 29 listopada 2011 r. Oprócz realizacji obiektów służących bezpośrednio gospodarce leśnej, 
dopuszcza się pod warunkiem zgodności z zasadami określonymi w planie urządzenia lasu, wytyczenie 
i realizację:  

- miejsc i urządzeń służących rekreacji czynnej (spacery, biegi terenowe letnie i biegi narciarskie, gry 
i zabawy, przejażdżki rowerami i jazdy konne po wyznaczonych trasach stanowiących powiązanie 
z terenami zurbanizowanymi i z terenami leśnymi itp.) w formie ścieżek pieszych i rowerowych 
z przystankami wyposażonymi w tablice edukacyjne, łączącymi ciekawe miejsca przyrodnicze 
i historyczne oraz prowadzącymi przez zróżnicowane gatunkowo drzewostany i urozmaicony teren,  

- miejsc i urządzeń służących odpoczynkowi biernemu (plażowanie, spotkania towarzyskie, 
obserwacje przyrody i krajobrazu, biwakowanie, grzybobranie itp.),  

- innych urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów odrębnych, obiektów służących turystyce 
i rekreacji leśnej wykorzystywanych do edukacji przyrodniczej i historycznej leśnictwa w obszarze 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w tym miejsc, izb edukacyjnych „pod gołym niebem”, pól 
biwakowych, wiat i zadaszeń, elementów małej architektury, wież widokowych, boisk sportowych 
o nawierzchni naturalnej, których forma i gabaryty winny być dostosowane do krajobrazowych 
warunków otoczenia, w nawiązaniu do tradycyjnej architektury uzdrowiskowej o wysokości 
nie przekraczającej wysokości drzew otaczających terenu lokalizacji,  

- dróg leśnych nie będącymi drogami publicznymi w rozumieniu przepisów odrębnych,  

- urządzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w przepisach 
odrębnych,  

- platform widokowych realizowanych w oparciu o wnioski i zalecenia z opracowań geotechnicznych 
wykonanych na podstawie przepisów odrębnych.” 
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2) Po pkt 4 dodaje się pkt 4a w następującym brzmieniu:  

„4a. W odniesieniu do działki nr 2884 i części działki nr 2331/19 stanowiących grunty rolne 
wchodzące w skład terenów o symbolu R/ZL, ustala się dodatkowo, że wszelkie działania inwestycyjne 
muszą być zgodne z przyrodniczymi i prawnymi uwarunkowaniami przy ograniczeniu ich form  
do związanych z obsługą turystyki i rekreacji a w tym z prawidłowym funkcjonowaniem przylegającego 
do działek Parku „Węgielnik-Skałki” ustanowionego Uchwałą Nr XIV/84/11 Rady Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój z dnia 29 listopada 2011 r. Dopuszcza się wytyczenie i realizację:  

- miejsc i urządzeń służących rekreacji czynnej (spacery, biegi terenowe letnie i biegi narciarskie, gry 
i zabawy, przejażdżki rowerami i jazdy konne po wyznaczonych trasach stanowiących powiązanie 
z terenami zurbanizowanymi i z terenami leśnymi itp.) w formie ścieżek pieszych i rowerowych 
z przystankami wyposażonymi w tablice edukacyjne, łączącymi ciekawe miejsca przyrodnicze 
i historyczne oraz prowadzącymi przez zróżnicowane gatunkowo drzewostany i urozmaicony teren,  

- miejsc i urządzeń służących odpoczynkowi biernemu (plażowanie, spotkania towarzyskie, 
obserwacje przyrody i krajobrazu, biwakowanie, grzybobranie itp.),  

- innych urządzeń turystycznych w rozumieniu przepisów odrębnych, obiektów służących turystyce 
i rekreacji niezbędnych do funkcjonowania Parku „Węgielnik-Skałki” i prowadzenia edukacji 
przyrodniczej, historycznej w obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego, w tym miejsc, izb 
edukacyjnych „pod gołym niebem”, pól biwakowych, wiat i zadaszeń, elementów małej architektury, 
wież widokowych, boisk sportowych o nawierzchni naturalnej, których forma i gabaryty winny być 
dostosowane do krajobrazowych warunków otoczenia,  

- zadrzewień śródpolnych i zalesień na terenach upraw rolnych z zakazem likwidacji istniejących 
zadrzewień,  

- platform widokowych, nasypów, murków oporowych i innych umocnień terenowych a także 
elementów infrastruktury technicznej i komunalnej realizowanych w oparciu o wnioski i zalecenia 
z opracowań geotechnicznych wykonanych na podstawie przepisów odrębnych.” 

§ 5. Pozostałe ustalenia tekstowe planów wymienionych w § 3 i § 4 pozostają bez zmian  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.  

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. Uchwała podlega także ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu 
Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój.  

  
 Przewodniczący Rady 

Adam Musialski 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XXXV/224/13 
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój 
z dnia 19 lipca 2013 roku 

 
Rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany 

miejscowych planów dla obszarów obejmujących:  
 

1) Jednostkę strukturalną „A.I - MIASTO”, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIII/332/06 Rady Miasta i Gminy 
Piwniczna-Zdrój z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 557, poz. 3532 z dnia 
12 września 2006 r. z późn. zm.) w obrębie działek ewidencyjnych nr 2331/19, 2887, 2939 i 2941/2 
położonych w terenach oznaczonych symbolami ZL, R/k, R, R/ZL,  

2) Jednostkę strukturalną „A.III” HANUSZÓW-ZAGRODY, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLIV/352/06 
Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 21 września 2006 r. (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego 
Nr 879, poz. 5321 z dnia 5 grudnia 2006 r. z późn. zm.) w obrębie działek ewidencyjnych nr 2331/19, 
2887 i 2884 położonych w terenach oznaczonych symbolami ZL, R/ZL.  

Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, po zapoznaniu się z oświadczeniami Burmistrza stwierdzającymi:  

1) Brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia w projekcie zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w okresie wyłożenia tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po zakończeniu 
wyłożenia - 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 12.06.2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.);  

2) Brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 
w projekcie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 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 12.06.2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 

  
 Przewodniczący Rady 

Adam Musialski 
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