
 

 

UCHWAŁA

 NR LV/738/2014 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia 26 czerwca 2014 roku 

w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE” 

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

jednolity Dz.U. z 2013 r. 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 Miasta 

Zakopane uchwala, co następuje: 

§ 1. Do Uchwały Rady Miasta Zakopane Nr VII/89/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie „Miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE” (Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z dnia 20.04.2011 r. Nr 206 poz.1670) wprowadza następujące zmiany: 

1) § 5, ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „2) Obowiązuje realizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

we wszystkich terenach przeznaczonych pod zainwestowanie w obszarze aglomeracji;”. 

2) w § 8, w ust.2, po symbolu 24.MN – pow. 1,27 ha, zostaje dodany symbol „24a.MN – pow. 2,22 ha”. 

3) w § 8, w ust.2, pkt 6) lit. a) symbol 15.MN zostaje zastąpiony symbolem „24a.MN”. 

4) w § 8, w ust.2 pkt 6) lit. c), lit. h), lit. j), lit. k), lit. l) wyraz „żółtymi” zostaje zastąpiony wyrazem 

„różowymi”. 

5) w § 8, w ust.2 pkt 6) lit. j), lit. k), lit. l) wyraz „ustaleni” zostaje zastąpiony wyrazem „ustalenia”. 

6) w § 8, w ust.3, pkt 6) lit. j) skreśla się ostatnie zdanie o brzmieniu: „Ustalenia powyższe nie dotyczą 

budynku realizowanego w terenie 7.MN oznaczonym pionowymi żółtymi szrafami”. 

§ 2. Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE 

ŻYWCZAŃSKIE” nie wymaga powtórzenia czynności o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 

647 z późn. zmianami). 

§ 3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STRĄŻYSKA – MAŁE 

ŻYWCZAŃSKIE nie wymaga rozstrzygnięć o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami), 

w związku z czym nie zawiera załącznika „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 

zgłoszonych do projektu planu” oraz „Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy”. 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Kraków, dnia 7 lipca 2014 r.

Poz. 3703



§ 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 Miasta 

Zakopane. 

  

  Przewodniczący Rady Miasta 

Jerzy Zacharko 
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