
 

 

UCHWAŁA

 NR LVIII/436/14 

RADY GMINY OŚWIĘCIM 

z dnia 27 sierpnia 2014 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu 

położonego w sołectwie Rajsko 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 art. 40, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity 

z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Oświęcim uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Rajsko po stwierdzeniu, iż  zmiana planu nie narusza 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim 

zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr XLVI/356/10 z dnia 16 czerwca 2010 r. 

Rada Gminy Oświęcim uchwala co następuje: 

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy części tekstowej uchwały 

numer III/26/02 z dnia 30.12.2002 r. Rady Gminy w Oświęcimiu w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Rajsko, ogłoszonego w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego nr 45 z dnia 7.03.2003 r. poz. 607. w zakresie ustaleń § 4. 

§ 2. 1. Ustalenia zmiany teksu planu według §1. dotyczą terenu usług oświaty oznaczone symbolem UO 

i obejmują zmiany w zakresie ust. 2 pkt. 2), ust. 3 pkt. 1), ust. 3) pkt. 4). 

2. Ust. 2 pkt. 2) mieszkalnictwo związane z przeznaczeniem podstawowym - dla personelu szkoły 

w proporcjach 10% całkowitej powierzchni obiektów, otrzymuje brzmienie: 

1) mieszkalnictwo w proporcjach 15% całkowitej powierzchni obiektów. 

3. Ust. 3 pkt. 1) z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dojścia do szkoły, wskazuje się na 

konieczność wyłączenia odcinka drogi pomiędzy parkingiem a budynkami szkoły dla uchu publicznego, 

otrzymuje brzmienie: 

1) z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dojścia do szkoły, wskazuje się na konieczność 

wyłączenia odcinka drogi pomiędzy parkingiem a budynkami szkoły dla ruchu publicznego 

4. Ust. 3) pkt. 4) wskaźnik intensywności zainwestowania, otrzymuje brzmienie: 

1) wskaźnik intensywności zainwestowania. 

§ 3. Pozostałe ustalenia planu wg § 1. nie ulegają zmianie. 

§ 4. Integralnymi częściami niniejszej uchwały są: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu stanowi załącznik nr 1 do Uchwały 
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2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, stanowi załącznik nr 2 do Uchwały. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronach 

internetowych Gminy Oświęcim. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oświęcim. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.   

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr LVIII/436/14 

Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

 

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

(Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., 

Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. W oparciu o informację Wójta Gminy Oświęcim, stwierdza się, że w wyznaczonym terminie składania 

uwag nie wpłynęły żadne uwagi i w związku z tym nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
 

 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr LVIII/436/14 

Rady Gminy Oświęcim 

z dnia 27 sierpnia 2014 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gmin do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu położonego w sołectwie Rajsko 

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

(Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 – tekst jednolity z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ,2 

i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 142 poz. 1591 

z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 

poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Oświęcim rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wynika, że nie przewiduje się realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej, w tym 

budowy dróg, kanalizacji i wodociągów, pociągających za sobą wydatki z budżetu gminy w zakresie realizacji 

zadań własnych. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Śreniawski 
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