
 

 

UCHWAŁA 

NR XXXVIII/302/14 

RADY GMINY KOŚCIELISKO 

z dnia 5 listopada 2014 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części 

obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko 

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.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr XXXVI/285/14 Rady 

Gminy Kościelisko z dnia 12 sierpnia 2014r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, po 

stwierdzeniu,  że przedłożony do uchwalenia projekt zmiany planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kościelisko wprowadzonego w formie ujednoliconej 

uchwałą Nr VI/48/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 11 maja 2011r., Rada Gminy Kościelisko uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru 

wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, wprowadzonego uchwałą Nr XXIX/179/98 Rady Gminy Kościelisko 

z dnia 19.06.1998r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Nowosądeckiego Nr 38/98 z dnia 

14.08.1998r., poz. 172, zmienionego uchwałą Nr XVI/113/2000 Rady Gminy Kościelisko z dnia 17.07.2000r., 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 73 z dnia 26.09.2000r., poz. 674, 

uchwałą Nr XIX/147/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29.10.2012 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z dnia 14.11.2012 r., poz. 5991, uchwałą Nr XXV/206/13 Rady Gminy 

Kościelisko z dnia 19.09.2013r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 

3.10.2013 r., poz. 5815 oraz uchwałą Nr XXXI/244/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27.03.2014 r. 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 22.04.2014 r., poz. 2384. 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana ustaleń zawartych w § 8 uchwały Nr XXXI/244/14 Rady 

Gminy Kościelisko z dnia 27.03.2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie drogi „na Fidrygę”, 

opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 22.04.2014 r., poz. 2384. 

§ 3. W uchwale Nr XXXI/244/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27.03.2014 r. w sprawie zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz w gminie 

Kościelisko, w rejonie drogi „na Fidrygę”, w Rozdziale III - Zasady  ochrony  środowiska, w § 8 Granice 

i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 

przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, uchyla się ust. 4. 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
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§ 4. Pozostałe ustalenia zawarte w uchwale Nr XXXI/244/14 Rady Gminy Kościelisko z dnia 27.03.2014 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi 

Dzianisz w gminie Kościelisko, w rejonie drogi „na Fidrygę”, jak również rysunek zmiany planu pozostają bez 

zmian. 

§ 5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz 

w gminie Kościelisko, nie wymaga powtórzenia czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 6. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części obszaru wsi Dzianisz 

w gminie Kościelisko, 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”. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Roman Krupa 
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