
 

 

UCHWAŁA

 NR LIX/362/2014 

RADY GMINY JABŁONKA 

z dnia 10 września 2014 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części 

obejmującej miejscowość Jabłonka 

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

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), w związku z Uchwałą 

Nr XLIV/269/2013 Rady Gminy Jabłonka z dnia 16 sierpnia 2013 r., stwierdzając, iż ustalenia zmiany planu 

nie naruszają ustaleń  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka 

Rada Gminy Jabłonka uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonka w części 

obejmującej miejscowość Jabłonka, przyjętego uchwałą Nr XXVIII/240/2005 Rady Gminy Jabłonka z dnia 

18 czerwca 2005 r. (Dz.U. Woj. Małopolskiego Nr 516, poz. 3655). 

2. Zmiana planu dotyczy wyłącznie ustaleń tekstowych planu; zakres zmian określa § 2 niniejszej uchwały. 

3. Pozostałe ustalenia uchwały, o której mowa w ust. 1, w tym także załącznik graficzny (rysunek planu) 

oraz pozostałe załączniki, nie ulegają zmianie. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowi załącznik Nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisanych 

w zmianie planu, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Nr XXVIII/240/2005 Rady Gminy Jabłonka z dnia 18 czerwca 2005 r. (Dz. U. Woj. 

Małopolskiego Nr 516, poz. 3655) w § 9 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) wysokość budynków ogranicza się do: 

a)  12,0 m dla budynków usługowych, 

b) 8,0 m dla garaży wolnostojących dla samochodów osobowych oraz budynków gospodarczych 

w zabudowie jednorodzinnej, 

c)  10,0 m dla budynków mieszkalnych oraz innych budynków, nie wymienionych w lit. a) i b);”; 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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2) po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: 

„3. Dla terenu oznaczonego symbolem „MU” zlokalizowanego w obszarze ograniczonym ulicami 

Sobieskiego, Kościuszki, 3-go Maja i Wąską ustala się obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 

własnej działce w granicach terenu, na którym lokalizowana jest planowana inwestycja w liczbie 

nie mniejszej niż: 

1) 1 miejsce postojowe na lokal mieszkalny, 

2) 2 miejsca na 50 m
2 
powierzchni użytkowej usług.”. 

§ 3. 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka. 

§ 4. 4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr LIX/362/2014 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 10 września 2014 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Jabłonka w części obejmującej miejscowość Jabłonka. 

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

(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), rozstrzyga się co następuje: 

w związku z brakiem uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się 

o sposobie ich rozpatrzenia. 

   Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
 

 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr LIX/362/2014 

Rady Gminy Jabłonka 

z dnia 10 września 2014 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 

do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka w części 

obejmującej miejscowość Jabłonka. 

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

(j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.), rozstrzyga się co następuje: 

Na obszarze objętym zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka 

w części obejmującej miejscowość Jabłonka nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy. 

    

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka 

mgr inż. Eugeniusz Moniak 
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