
 

 

UCHWAŁA
∗∗∗∗ NR XLIX/392/2014 

RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

z dnia 4 września 2014 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Jankulakowskiego i Potoku Remiaszowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz 

w nawiązaniu do Uchwały Nr XLVII/367/2014 z dnia 12.06.2014 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Jankulakowskiego i Potoku Remiaszowego, 

stwierdzając, 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 XXXII/241/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 marca 2013r., Rada 

Gminy Bukowina Tatrzańska uchwala, co następuje: 

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

w miejscowości Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Jankulakowskiego i Potoku Remiaszowego, 

wprowadzonego Uchwałą Nr XLI/318/2013 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2013 r., 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 13.01.2014 r. pod poz. 185. 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana ustaleń w części tekstowej planu, zawartych w rozdziale I, 

§ 1 ust. 2, pkt 1 tekstu planu oraz zmiana części graficznej planu, w zakresie wprowadzenia na rysunku 

planu granicy terenu górniczego „Białka”, jak również wprowadzenia odpowiedniego oznaczenia w legendzie 

rysunku planu. 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka 

Tatrzańska w rejonie Wierchu Jankulakowskiego i Potoku Remiaszowego, o którym mowa w § 1 niniejszej 

uchwały, wprowadza się następujące zmiany: 

1) dotychczasowa treść § 1 ust. 2, pkt 1 uchwały w sprawie uchwalenia planu, otrzymuje brzmienie: 

„1) 1) rysunku planu w skali 1: 1000 stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały , obowiązującego 

w zakresie: granicy obszaru objętego planem, przeznaczenia  terenów, linii rozgraniczających tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania , nieprzekraczalnej linii zabudowy 

oraz granicy terenu górniczego „Białka”,”; 
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2) dotychczasowy rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/318/2013 Rady Gminy 

Bukowina Tatrzańska z dnia 30 grudnia 2013 r., zastępuje się rysunkiem planu stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały. 

§ 4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości 

Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Jankulakowskiego i Potoku Remiaszowego, nie wymaga powtórzenia 

czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

§ 5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości 

Białka Tatrzańska w rejonie Wierchu Jankulakowskiego i Potoku Remiaszowego , 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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Załącznik  

do Uchwały Nr XLIX/392/2014 

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska 

z dnia 4 września 2014 roku 

 

 
 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Piszczek 
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