
 

 

UCHWAŁA

 NR IX/103/2015  

RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie Wierchu Rusińskiego 

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

(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 199) oraz w nawiązaniu do uchwały 

Nr IX/102/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 25.06.2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Wierchu Rusińskiego 

miejscowości Bukowina Tatrzańska, po stwierdzeniu, że przedłożony do uchwalenia projekt zmiany planu 

nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina 

Tatrzańska”, wprowadzonego w formie ujednoliconej uchwałą Nr IV/35/2015 Rady Gminy  Bukowina  

Tatrzańska z dnia 3 lutego 2015 r., Rada Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje: 

 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie Wierchu Rusińskiego, wprowadzonego Uchwałą 

Nr L/395/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 października 2014r., opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2014 r., poz. 6157. 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana ustaleń tekstowych zawartych w § 4 ust. 5, pkt 5 lit. e) i ust. 6, 

pkt 5 lit. f) oraz w § 9 ust. 4, uchwały Nr L/395/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 

23 października 2014r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie Wierchu Rusińskiego opublikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2014r., poz. 6157. 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Rozdziale II – Zasady zagospodarowania terenów, w § 4 uchwały, ust. 5, pkt 5 lit. e) otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„e) dla budynków usług gastronomicznych obowiązują ustalenia jak dla terenu 1.U, określone 

w ust. 2 pkt 5, lit: b) do h),”; 
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2) w Rozdziale II – Zasady zagospodarowania terenów, w § 4 uchwały, ust. 6, pkt 5 lit. f) otrzymuje 

następujące brzmienie: 

„f) dla budynków usług gastronomicznych obowiązują ustalenia jak dla terenu 1.U, określone 

w ust. 2 pkt 5, lit: b) do h),”; 

3) w Rozdziale IV - Zasady  ochrony  środowiska, § 9 uchwały, ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„4. Realizacja dopuszczalnych niniejszym planem inwestycji: kolei krzesełkowych i wyciągów 

narciarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1.ZN/US1, 3.R/US1, 2.ZN/US1, 3.R/US1 i 2.US2, ze względu na położenie w obrębie obszarów 

o potencjalnej możliwości zagrożenia osuwania się mas ziemnych, wymaga uwzględnienia warunków 

wynikających z obowiązujących przepisów odrębnych.”. 

§ 4. Pozostałe ustalenia zawarte w uchwale Nr L/395/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 

23 października 2014 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w miejscowości Bukowina Tatrzańska w rejonie Wierchu Rusińskiego, jak również rysunek planu 

pozostają bez zmian. 

§ 5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wymaga rozstrzygnięć, o których 

mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku 

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

do projektu zmiany planu”, a także załącznika „Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina  Tatrzańska. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący  Rady Gminy 

Władysław Piszczek 
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