
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR IX/59/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH 

z dnia 2 czerwca 2015 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic 
i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego dla części działek 

ewidencyjnych o nr 504/5, 500/2, 500/3, 500/5 

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

Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi 

zmianami), Rada Miejska w Brzeszczach stwierdzając, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego dla 

części działek ewidencyjnych o nr 504/5, 500/2, 500/3, 500/5 nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeszcze", które zostało przyjęte uchwałą 

Nr XXX/298/13 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 28 maja 2013 r. 

uchwala: 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jawiszowic i Brzeszcz w rejonie ulic 

Turystycznej, Łęckiej, Drobniaka i Daszyńskiego dla części działek ewidencyjnych o nr 504/5, 500/2, 
500/3, 500/5, zwaną dalej "planem" 

§ 1. 1. Plan obejmuje powierzchnię 0,19ha. 

2. Granice obszaru objętego zmianą planu wyznacza się na rysunku planu, stanowiącym załącznik 

nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Integralną część planu stanowią: 

1) tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”; 

2) załącznik graficzny nr 1 – w skali 1:1000, zwany dalej "rysunkiem planu". 

4. Załącznikami do uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rysunek planu; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Brzeszczach o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych 

uwag do projektu planu - nie sporządza się załącznika ze względu na fakt, że nie zostały złożone żadne 

uwagi; 
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3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Brzeszczach o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania. 

5. Jeżeli w uchwale jest mowa o: 

1) „działce budowlanej"– należy przez to rozumieć: działkę budowlaną w rozumieniu ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) „przeznaczeniu terenu” – należy przez to rozumieć: funkcje zabudowy, a także sposoby 

zagospodarowania oraz rodzaje działalności dopuszczone na terenie; 

3) „terenie” – należy przez to rozumieć: ograniczoną liniami rozgraniczającymi część obszaru planu 

oznaczoną symbolem, o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenu; 

§ 2. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, które są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) RZ – teren łąk i pastwisk; 

§ 3. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów: 

1) Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawarte są §2 ust. 1 pkt 3 oraz §4. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) W zakresie lokalizowania reklam ustala się: zakaz lokalizowania reklam. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej: 

1) Na obszarze planu nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty ujęte w wojewódzkiej 

i gminnej ewidencji zabytków. 

4. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

1) Na obszarze planu nie wyznacza się terenów przestrzeni publicznych zgodnych z art. 15 ust. 2, pkt 5 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami). 

5. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 

1) na obszarze planu nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z przepisami 

odrębnymi z zakresu prawa wodnego; 

2) na obszarze planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych w rozumieniu przepisów 

odrębnych z zakresu prawa ochrony środowiska; 

3) na obszarze planu nie występują obiekty związane z Obroną Cywilną w rozumieniu przepisów odrębnych 

z zakresu powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: 

1) Na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic obszarów wymagających scalenia i podziału 

nieruchomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej: 

1) Dopuszcza się lokalizowanie wszelkich sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

8. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania: 
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1) dopuszcza się użytkowanie działek zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem, pod warunkiem, że 

nie będzie ono źródłem uciążliwości wykraczającej poza granicę działki inwestora, z wyjątkiem celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej; 

9. Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, wynosi: 1%, 

słownie: jeden procent. 

§ 4. 1. Dla terenów łąk i pastwisk oznaczonych na rysunku planu: RZ ustala się: 

1) przeznaczenie: tereny łąk i pastwisk. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) uzupełniający sposób zagospodarowania: 

a) obiekty małej architektury; 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

2) zakazuje się lokalizowania zabudowy kubaturowej. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Brzeszcze. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

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

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach 

Ryszard Foks 
 

 

Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr IX/59/2015 

Rady Miejskiej w Brzeszczach 

z dnia 2 czerwca 2015 roku 

 

 

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO JAWISZOWIC 
I BRZESZCZ W REJONIE ULIC TURYSTYCZNEJ, ŁĘCKIEJ, DROBNIAKA I DASZYŃSKIEGO 

DLA CZĘŚCI DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH O NR 504/5, 500/2, 500/3, 500/5 
 

 
 

Rysunek planu w skali 1:1000* 
 
 

 
 

 
 

* 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 Miejskiej w Brzeszczach: Ryszard Foks
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr IX/59/2015 

Rady Miejskiej w Brzeszczach 

z dnia 2 czerwca 2015 r. 

 

Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Brzeszczach o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 

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

przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 199 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 

w Brzeszczach ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy, będą realizowane przez gminę i finansowane stosownie do ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi 

zmianami) z: 

1) dochodów własnych budżetu gminy, 

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej, 

3) innych źródeł. 

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzeszczach 

Ryszard Foks 
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