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Załącznik nr 11 
do uchwały Nr L/409/10 
Rady Gminy Nawojowa 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie dotyczące rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nawojowa - wieņ Frycowa (A) działka Nr 751 i czĉņć 
działki Nr 754, działka Nr 747, działka Nr 725, działka 
Nr 214/1, czĉņć działki Nr 120, czĉņć działki Nr 1071, 
działki Nr 979/8 i 979/9, czĉņć działki Nr 262, działka 

Nr 379, czĉņć działek Nr 1220/7, 1220/8, 1220/9 

Rada Gminy Nawojowa, po zapoznaniu się 
z oświadczeniem Wójta Gminy Nawojowa, stwierdza-
jącym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia 
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Nawojowa - wieś 
Frycowa (A) działka Nr 751 i część działki Nr 754, 
działka Nr 747, działka Nr 725, działka Nr 214/1, część 
działki Nr 120, część działki Nr 1071, działki Nr 979/8 
i 979/9, część działki Nr 262, działka Nr 379, część 
działek Nr 1220/7, 1220/8, 1220/9, w okresie wyłoşenia 
tego projektu do wglądu publicznego i 14 dni po za-
kończeniu wyłoşenia, stwierdza brak potrzeby roz-
strzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r 
Nr 80 poz. 717) 

 
 Przewodniczący Rady  

Jacenty Skrzypiec 
 

Załącznik nr 12 
do uchwały Nr L/409/10 
Rady Gminy Nawojowa 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy, zapisanych 

w projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nawojowa - wieņ Frycowa (A) działka Nr 751 i czĉņć 
działki Nr 754, działka Nr 747, działka Nr 725, działka 
Nr 214/1, czĉņć działki Nr 120, czĉņć działki Nr 1071, 
działki Nr 979/8 i 979/9, czĉņć działki Nr 262, działka 

Nr 379, czĉņć działek Nr 1220/7, 1220/8, 1220/9 

Rada Gminy Nawojowa, po zapoznaniu się 
z oświadczeniem Wójta Gminy Nawojowa, stwierdza-
jącym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej naleşących do zadań własnych gmi-
ny w projekcie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Nawojowa - wieś 
Frycowa (A) działka Nr 751 i część działki Nr 754, 
działka Nr 747, działka Nr 725, działka Nr 214/1, część 
działki Nr 120, część działki Nr 1071, działki Nr 979/8 
i 979/9, część działki Nr 262, działka Nr 379, część 
działek Nr 1220/7, 1220/8, 1220/9, stwierdza brak po-
trzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r 
Nr 80 poz. 717) 

 
 Przewodniczący Rady  

Jacenty Skrzypiec 
5046  
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UCHWAŁA NR L/410/10 
 RADY GMINY NAWOJOWA 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa – wieņ 
Popardowa (A) działka Nr29/3, czĉņć działki Nr 29/2, czĉņć działek Nr 69/1, Nr 239/1, Nr 241 

Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt. 
5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 
z póŝniejszymi zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 
27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 121 poz. 
1266 z póŝniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą 
Rady Gminy Nawojowa Nr XXXIII/264/09 z dnia 20 maja 
2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Nawojowa wieś Popardowa wpro-
wadzonego Uchwałą Nr XXXII/192/05 Rady Gminy Na-
wojowa z dnia 30 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopol-
skiego Nr 559/2005 r poz.4129 z póŝn. zmianami)  

Rada Gminy Nawojowa uchwala co następuje: 

 

USTALENIA FORMALNE 

 

§ 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o  

1) „Planie dotychczasowym” – naleşy przez to rozumieć 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nawojowa - wieś Popardowa wprowadzony 
Uchwałą Nr XXXII/192/05 Rady Gminy Nawojowa 
z dnia 30 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
Nr 559 poz.4129 z 2005 r. z póŝn. zmianami) 

2) „Planach” – naleşy przez to rozumieć zmiany planu 
dotychczasowego dla terenów obejmujących we wsi 
Popardowa działkę Nr 29/3 i część działki Nr 29/2 oraz 
część działek Nr 69/1, Nr 239/1, Nr 241, uchwalone ni-
niejszą uchwałą. 

3) „Rysunkach planu” - naleşy przez to rozumieć rysunki 
planów wymienionych w punkcie 2 sporządzone na 
kopiach map zasadniczych, zarejestrowanych 
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – 
Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowiące załączniki 
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Nr 1 i Nr 2 i będące integralną częścią niniejszej 
uchwały. 

4) „Studium” – naleşy przez to rozumieć studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Nawojowa uchwalone Uchwałą Nr 
XIV/88/99 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 
1999 roku 

5) „Poziomie terenu” – naleşy przez to rozumieć średni 
poziom terenu istniejącego, liczony w obrysie rzutu 
budynku jako średnia arytmetyczna poziomu terenu 
od strony przystokowej i odstokowej. 

§ 2. 

1. Stwierdza się zgodność planów o których mowa 
w § 1 punkt 2, ze studium, o którym mowa 
w § 1 punkt 4. 

2. Uchwala się plany o których mowa w § 1 punkt 2. 

§ 3.  

1. W obszarach objętych planami obowiązujące studium 
o którym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obsza-
rów przestrzeni publicznych, wymagających określe-
nia warunków ich kształtowania. 

2. W obszarach objętych planami nie zachodzi potrzeba 
określania zasad i warunków scaleń nieruchomości. 

3. Tereny objęte planami nie są zagroşone powodzią 
i nie znajdują się w strefach ochrony sanitarnej ujęć 
wody. 

4. Dla terenów objętych planem 2, połoşonych 
w obszarach zagroşonych osuwaniem się mas ziem-
nych obowiązuje określenie warunków posadowienia 
obiektów w oparciu o dokumentację dostosowaną 
do kategorii geotechnicznej obiektów, sporządzoną 
zgodnie z przepisami odrębnymi 

5. Ustalenia planów nie naruszają i nie wykluczają sto-
sowania przepisów odrębnych. 

§ 4. Przeznacza się na cele nierolnicze grunty rolne 
objęte planem 1 klasy R IVb o powierzchni łącznej 0, 66 
ha i klasy Ps V o powierzchni 0,07 ha, planem 2 klasy R 
V o powierzchni łącznej 0,90 ha, klasy R VI 
o powierzchni łącznej 0,48 ha i klasy Ps VI o powierzchni 
0,01 ha, znajdujące się w odrębnych kompleksach rol-
nych nie wyznaczonych w studium i nie wymagające 
zgody o której mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
(Dz. U. z 2004 r Nr 121 poz. 1266 z póŝn. zmianami).  

 

USTALENIA OGÓLNE 

 

§ 5. Ustala się następujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) Obowiązuje ochrona walorów przyrodniczych 
i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi w § 6. 

2) Obowiązuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg 
zasad podanych w § 7. 

3) Obowiązują parametry i wskaŝniki kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenu określone 
w ustaleniach szczegółowych. 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środo-
wiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, 
powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego 
krajobrazu. 

2) Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stę-
şeń zanieczyszczenia atmosfery, określonych 
w przepisach odrębnych 

3) Obowiązuje ochrona przed hałasem i stosowanie 
urządzeń i zabezpieczeń dla utrzymania dopuszczal-
nego poziomu hałasu określonego w przepisach od-
rębnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

4) Tereny objęte planami znajdują się w granicach Połu-
dniowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu (Rozporządzenie Nr 92/06 Wojewody Małopol-
skiego z 24.11.2006 r - Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 
806 poz. 4862 i Nr 9/07 z 6.07.2007 r – Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego Nr 499 poz. 3294). Na obszarze obję-
tym tymi planami obowiązują ustalenia i zakazy wyni-
kające z wymienionego rozporządzenia. 

5) Tereny objęte planami połoşone są w obszarze Euro-
pejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 „PLH 120035 
Nawojowa”. Dla terenów tych obowiązuje zabezpie-
czenie środowiska przed szkodliwym wpływem na 
siedliska przyrodnicze chronionych gatunków roślin 
i zwierząt i przed rozpoczęciem procesu inwestycyjne-
go wdroşenie procedury w sprawie oceny oddziały-
wania na środowisko określonej w przepisach odręb-
nych. 

6) Na obszarach objętych planami nie występują inne 
formy ochrony przyrody. 

§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury:  

1) Obowiązuje kształtowanie architektury obiektów har-
monizującej z krajobrazem i nawiązującej do architek-
tury tradycyjnej. 

2) Na obszarach objętych planami nie występują obiekty 
podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 23 
lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568). 

§ 8. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej i komunikacji:  

1) Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód 
i gleby, zakaz gromadzenia wszelkich odpadów 
w miejscach do tego nie wyznaczonych, obowiązek 
segregacji odpadów komunalnych. 

2) Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii elek-
troenergetycznych i sieci gazowych w wielkościach 
zgodnych z przepisami odrębnymi. 

3) Utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicz-
nej, dopuszczone jej remonty i rozbudowa, dopusz-
czone podłączenie nowych obiektów do istniejących 
sieci. 

 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

 

§ 9. PLAN 1 – wieś Popardowa (A) działka Nr 29/3, 
część działki Nr 29/2  

1. Tereny oznaczone symbolem 1 MN obejmujące dział-
kę Nr 29/3 i część działki Nr 29/2 we wsi Popardowa 
o powierzchni łącznej 0,73 ha, stanowiące grunty 
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rolne klasy R IVb o powierzchni 0.66 ha i klasy Ps V 
o powierzchni 0,07 ha, przeznacza się na tereny za-
budowy mieszkaniowej dla realizacji budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się reali-
zację budynków gospodarczych (z wykluczeniem 
obiektów inwentarskich) i garaşy dla samochodów 
osobowych. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej. Obowiązuje zabezpiecze-
nie miejsc postojowych w ilości co najmniej 
1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się podział na 
działki o powierzchni nie mniejszej niş 0,15 ha pod 
warunkiem zapewnienia do nich dojazdów. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich 
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 450. 
Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów 
z wykluczeniem kolorów şółtych i niebieskich. 

2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy 
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od po-
ziomu parteru, w tym druga w dachu, nie więcej 
jednak niş 10 m licząc od poziomu terenu do 
najwyşszej kalenicy. Poziom parteru maksymal-
nie 1,20 m od poziomu terenu. 

3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli 
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków 
i jaskrawych kolorów. 

4) W zagospodarowaniu działki obowiązuje po-
wierzchnia zabudowy nie większa niş 30% po-
wierzchni terenu i pozostawienie co najmniej 
60% powierzchni terenu jako biologicznie czyn-
nej. 

5) Obowiązuje usytuowanie budynków 
w odległości co najmniej 6 m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni istniejącej drogi wewnętrznej. 

6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbroje-
nia w sieci infrastruktury technicznej. 

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 1 MN 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia 
zlokalizowanego zgodnie z przepisami odrębny-
mi. 

2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków 
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” 
– Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz.2019 z póŝn. zmia-
nami) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na 
obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji 
dopuszcza się budowę szczelnego zbiornika bez-
odpływowego na nieczystości ciekłe, z wywozem 
ścieków na najblişszą oczyszczalnię. 

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte 
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, 
oleju opałowego lub energii elektrycznej. 

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących 
sieci na warunkach określonych przez zarządzają-
cego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania 
mocy. 

5) Usuwanie odpadów poprzez segregację 
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemni-
kach, usytuowanych zgodnie z przepisami od-
rębnymi i wywoşenie w sposób zorganizowany. 

4. Dojazd do terenów 1 MN istniejącą drogą (działka 
Nr 29/5). 

§ 10. PLAN 2 – wieś Popardowa (A) część działek 
Nr 69/1, Nr 239/1, Nr 241  

1. Tereny oznaczone symbolem 2 MN/o obejmujące 
część działek Nr 69/1, Nr 239/1 i Nr 241 we wsi Po-
pardowa, o łącznej powierzchni 1,39 ha, stanowiące 
grunty rolne klasy R V o łącznej powierzchni 0,90 ha 
klasy R IV o łącznej powierzchni 0,48 ha i klasy Ps VI 
o powierzchni 0,01 ha, przeznacza się na tereny za-
budowy mieszkaniowej w obszarach zagroşonych 
osuwaniem się mas ziemnych dla realizacji budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych. Obowiązuje za-
bezpieczenie miejsc postojowych w ilości co naj-
mniej 1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się re-
alizację budynków gospodarczych (z wykluczeniem 
obiektów inwentarskich) i garaşy dla samochodów 
osobowych. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej. Dopuszcza się podział 
działki Nr 69/1 na działki budowlane o powierzchni 
nie mniejszej niş 0,15 ha pod warunkiem zapewnie-
nia do nich dojazdu. Przed rozpoczęciem procesu 
inwestycyjnego obowiązuje rozpoznanie warunków 
geologiczno – inşynierskich, stosownie do ustalonej 
zgodnie z przepisami odrębnymi kategorii geotech-
nicznej obiektów budowlanych. 

2. Ustala się następujące parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich 
i pulpitowych. Obowiązują dachy strome o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych 30 - 450. 
Obowiązuje ciemna kolorystyka dachów 
z wykluczeniem kolorów şółtych i niebieskich. 

2) Obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy 
dwie kondygnacje nadziemne, liczone od poziomu 
parteru, w tym druga w dachu, nie więcej jednak 
niş 9 m licząc od poziomu terenu do najwyşszej 
kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od 
poziomu terenu. 

3) W elewacjach wyklucza się stosowanie paneli 
z tworzyw sztucznych, kamieni otoczaków 
i jaskrawych kolorów. 

4) Obowiązuje usytuowanie budynków w odległości 
co najmniej 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni 
istniejącej drogi gminnej i co najmniej 6 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni istniejącej drogi we-
wnętrznej. 

5) W zagospodarowaniu terenu obowiązuje po-
wierzchnia zabudowy nie większa niş 25% po-
wierzchni działki i pozostawienie co najmniej 60% 
powierzchni działki jako biologicznie czynnej. 

6) Obowiązuje uwzględnienie istniejącego uzbroje-
nia w sieci infrastruktury technicznej. 

3. Ustala się następujące zasady obsługi terenów 
2 MN/o w zakresie infrastruktury technicznej: 

1) Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego ujęcia 
wody zlokalizowanego zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

2) Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków 
w zrozumieniu przepisów art. 9 ust. 1 pkt. 16 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku „Prawo wodne” 
– Dz. U. z 2005 r Nr 239 poz.2019 z póŝn. zmiana-
mi) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na ob-
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szarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji do-
puszcza się budowę szczelnego zbiornika bezod-
pływowego na nieczystości ciekłe, z wywozem 
ścieków na najblişszą oczyszczalnię. 

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte 
o paliwa ekologiczne. Zalecane stosowanie gazu, 
oleju opałowego lub energii elektrycznej. 

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejących 
sieci na warunkach określonych przez zarządzają-
cego siecią, w oparciu o bilans zapotrzebowania 
mocy. 

5) Usuwanie odpadów poprzez segregację 
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemni-
kach, usytuowanych zgodnie z przepisami odręb-
nymi i wywoşenie w sposób zorganizowany. 

4. Dojazd do terenów 2 MN/o z drogi gminnej i z drogi 
wewnętrznej (działka Nr 208). 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

 

§ 11. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalo-
nego planami, dopuszcza się dotychczasowe zagospo-
darowanie i uşytkowanie.  

§ 12. Ustala się dla terenów MN i MN/o, wysokość 
opłaty wyraşoną w stosunku procentowym wzrostu 
wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planów 
w wysokości 10%.  

§ 13. Integralną częścią niniejszej uchwały są:  

1) rysunki planów od 1 do 2 w skali 1: 1000, zaopatrzone 
stosowną klauzulą jako załączniki Nr 1 i Nr 2 do 
uchwały 

2) rozstrzygnięcie dotyczące rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planów, stanowiący załącznik Nr 3 

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiące za-
łącznik Nr 4 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Nawojowa  

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na 
stronie internetowej gminy i wchodzi w şycie po upły-
wie 30 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Małopolskiego.  

 
 Przewodniczący Rady  

Jacenty Skrzypiec 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 626 – 40474 – Poz. 5047 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr L/410/10 
Rady Gminy Nawojowa 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 

 
Przewodniczący Rady: Jacenty Skrzypiec 

* 
R

ys
u

n
ek

 p
la

n
u

 z
os

ta
ł 

sp
o

rz
ąd

zo
n

y 
w

 o
p

ar
ci

u
 o

 s
ka

lę
 ŝ

ró
d

ło
w

ą 
1:

10
00

. 
 S

al
a 

ta
 u

le
g

a 
p

o
m

n
ie

js
ze

n
iu

 w
 w

yn
ik

u
 p

rz
yp

is
an

yc
h

 p
ra

w
em

 
o

d
le

gł
oś

ci
 m

ar
g

in
es

ów
. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 626 – 40475 – Poz. 5047 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr L/410/10 
Rady Gminy Nawojowa 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
Przewodniczący Rady: Jacenty Skrzypiec 

* 
R

ys
u

n
ek

 p
la

n
u 

zo
st

ał
 s

p
o

rz
ąd

zo
n

y 
w

 o
p

ar
ci

u
 o

 s
ka

lę
 ŝ

ró
dł

o
w

ą 
1:

10
00

.  
S

al
a 

ta
 u

le
g

a 
p

o
m

ni
ej

sz
en

iu
 w

 w
yn

ik
u 

p
rz

yp
is

an
yc

h
 p

ra
w

em
 o

dl
eg

ło
śc

i m
ar

g
i-

n
es

ów
. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 626 – 40476 – Poz. 5047,5048 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr L/410/10 
Rady Gminy Nawojowa 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie dotyczące rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nawojowa – wieņ Popardowa (A) działka Nr 29/3, 
czĉņć działki Nr 29/2, czĉņć działek Nr 69/1, Nr 239/1, 

Nr 241 

Rada Gminy Nawojowa, po zapoznaniu się 
z oświadczeniem Wójta Gminy Nawojowa, stwierdza-
jącym brak uwag kwestionujących przyjęte ustalenia 
w projekcie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Nawojowa - wieś 
Popardowa (A) działka Nr 29/3, część działki Nr 29/2, 
część działek Nr 69/1, Nr 239/1, Nr 241, w okresie 
wyłoşenia tego projektu do wglądu publicznego i 14 
dni po zakończeniu wyłoşenia, stwierdza brak potrze-
by rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r 
Nr 80 poz. 717) 

 
 Przewodniczący Rady  

Jacenty Skrzypiec 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały Nr L/410/10 
Rady Gminy Nawojowa 
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygniĉcie dotyczące sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy, zapisanych 

w projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nawojowa - wieņ Popardowa (A) działka Nr 29/3, 
czĉņć działki Nr 29/2, czĉņć działek Nr 69/1, Nr 239/1, 

Nr 241 

Rada Gminy Nawojowa, po zapoznaniu się 
z oświadczeniem Wójta Gminy Nawojowa, stwierdza-
jącym brak zapisanych inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej naleşących do zadań własnych gmi-
ny w projekcie zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Nawojowa - wieś 
Popardowa (A) działka Nr 29/3, część działki Nr 29/2, 
część działek Nr 69/1, Nr 239/1, Nr 241, stwierdza brak 
potrzeby rozstrzygnięcia o którym mowa w art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717) 

 
 Przewodniczący Rady  

Jacenty Skrzypiec 

5047  

 
5048 

5048  

UCHWAŁA NR XLV/323/2010 
 RADY GMINY OSIEK 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie: okreņlenia wysokoņci stawek w podatku od nieruchomoņci 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 
ust.1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.); i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)  

Rada Gminy Osiek uchwala 

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości wynoszą : 

1) Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków  
- 0,69 zł od 1 m2 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych  
- 4,15 zł od 1 ha 

c) pozostałych oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków symbolami „B”, „Ba”, „Bi”, „Bp”, „Bz”  
- 0,10 zł od 1m2 

d) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności poşytku publicznego 
przez organizacje poşytku publicznego  
- 0,03 zł od 1 m2 

 

2) Od budynków: 
a) mieszkalnych  

- 0,57 zł od 1m2 powierzchni użytkowej 
b) związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej  
- 15,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym  
- 7,52 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  
- 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

e) od budynków pozostałych w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności poşytku 
publicznego przez organizacje poşytku publicznego  
- 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

f) od budynków gospodarczych posiadaczy uşytków 
rolnych ponişej 1 ha  
- 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

g) od garaşy wolnostojących  
- 4,49 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 


