
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXVIII/265/2013 

RADY GMINY IWANOWICE 

z dnia 25 września 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

sołectwa Poskwitów w Gminie Iwanowice uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice 

z dnia 1 października 2003 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Iwanowice: 

Nr L/282/06 z dnia 25 października 2006 r., Nr XXXIX/305/10 z dnia 25 lutego 2010 r. oraz 

Nr XXIX/191/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. 

Rozdział 1. 

PRZEPISY WSTĘPNE  

 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów w Gminie 

Iwanowice uchwalonego Uchwałą Nr XI/63/03 Rady Gminy Iwanowice z dnia 1 października 2003 r. wraz 

z późniejszymi zmianami wprowadzonymi Uchwałami Rady Gminy Iwanowice: Nr L/282/06 z dnia 

25 października 2006 r., Nr XXXIX/305/10 z dnia 25 lutego 2010 r. oraz Nr XXIX/191/2012 z dnia 

19 grudnia 2012 r., zwanego dalej Planem.  

2. Ustalenia zmiany Planu wyrażone są w formie tekstu niniejszej uchwały.  

3. Załącznikami do niniejszej Uchwały są ponadto:  

1) Załącznik Nr 1 – informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania. 

Załącznik Nr 2 – zawierający rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany 

Planu. 

 

Rozdział 2. 

USTALENIA PLANU  

 

§ 2. 

1. Zmienia się w części tekstowej Plan, o którym mowa w §1 ust.1 niniejszej Uchwały w sposób następujący:  

1) W § 23 ust. 3 pkt. 1d otrzymuje brzmienie:  

„dachy budynków należy wznosić jako dwuspadowe, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych 30° - 45°, z dopuszczeniem dachów wielospadowych; dla budynków gospodarczych 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 października 2013 r.

Poz. 5767



i garaży, o wysokości poniżej 5m, dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych i dachów płaskich 

o spadku powyżej 3°,”; 

2) W § 23 ust. 4 pkt. 1d otrzymuje brzmienie:  

„dachy budynków należy wznosić jako dwuspadowe, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych 30° - 45°, z dopuszczeniem dachów wielospadowych; dla budynków gospodarczych 

i garaży, o wysokości poniżej 5m, dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych i dachów płaskich 

o spadku powyżej 3°,”; 

3) W § 24 ust. 2 pkt. 5d otrzymuje brzmienie:  

„dachy budynków należy wznosić jako dwuspadowe, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych 30° - 45°, z dopuszczeniem dachów wielospadowych; dla budynków gospodarczych 

i garaży, o wysokości poniżej 5m, dopuszcza się stosowanie dachów jednospadowych i dachów płaskich 

o spadku powyżej 3°,”; 

4) W § 25 ust. 2 pkt.6b otrzymuje brzmienie:  

„dachy budynków związanych z przeznaczeniem podstawowym należy kształtować zgodnie 

z wymogami technologicznymi wynikającymi z prowadzonej działalności; dla budynków gospodarczych 

i garaży dachy należy wznosić jako dwuspadowe, o symetrycznym kącie nachylenia głównych połaci 

dachowych 30° - 45°, z dopuszczeniem stosowania dachów jednospadowych i dachów płaskich, 

o spadku powyżej 3°,”. 

2. Pozostałe ustalenia Planu nie podlegają zmianie. 

 

Rozdział 3. 

PRZEPISY KOŃCOWE  

 

§ 3.  

1. Uchwalając niniejszy Plan, Rada Gminy Iwanowice, stosownie do art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012. 647 z późniejszymi 

zmianami), rozstrzyga: o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania, o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu, nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Iwanowice.  

2. Rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 są zawarte są w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszej 

uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwanowice.  

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

Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Edward Stopiński 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/265/2013  

Rady Gminy Iwanowice  

z dnia 25 września 2013 r.  

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Poskwitów 

w gminie Iwanowice 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. 2012. 647 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Iwanowice rozstrzyga o sposobie 

realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Podjęte zmiany planu nie powodują potrzeby realizacji nowych inwestycji, które należą do zadań 

własnych Gminy.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Edward Stopiński 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXXVIII/265/2013  

Rady Gminy Iwanowice  

z dnia 25 września 2013 r.  

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

sołectw Gminy Iwanowice 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 

ROZPATRZENIE UWAG 

Lp. 

Data 

wpływu  

uwagi 

Nazwisko i imię, nazwa 

jednostki 

organizacyjnej, adres 

zgłaszającego uwagi 

Treść 

uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu 

dla nieruchomości której 

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwag 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 

załącznik do uchwały nr ... z dnia 

........ Uwagi 

Uwaga 

uwzględniona 
Uwaga 

nieuwzględniona 
Uwaga 

uwzględniona 
Uwaga 

nieuwzględniona 

1.   2.   3.   4.   5.   6.   7.   8.   9.   10.   11. 

      

    

Brak 

uwag 
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Edward Stopiński 
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