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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/389/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia  30 marca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszana Dolna - wie� Olszówka czê�æ dz. 2043/4

Rada Gminy Mszana Dolna, po zapoznaniu siê z o�wiadcze-
niem Wójta Gminy Mszana Dolna, stwierdzaj¹cym brak uwag
kwestionuj¹cych przyjête ustalenia w projekcie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ol-
szówka czê�æ dz. 2043/4, w okresie wy³o¿enia tego projektu do
wgl¹du publicznego i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿enia, stwier-
dza brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXV/389/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia  30 marca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ
w³asnych Gminy, zapisanych w projekcie zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszana Dolna - wie� Olszówka czê�æ dz. 2043/4

Rada Gminy Mszana Dolna, po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem
Wójta Gminy Mszana Dolna, stwierdzaj¹cym brak zapisanych inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³a-
snych Gminy w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla wsi Olszówka czê�æ dz. 2043/4, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 Usta-
wy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

1558

Uchwa³a* Nr XXXV/390/09
Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna - wie�
Olszówka dzia³ki nr 2622, 2623, czê�æ dzia³ki nr 2624/1,
2624/2, 2330, 2608 i 1608

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5
i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 3
ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) oraz art. 7 ust. 1 Ustawy

z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pó�n. zm.) w zwi¹zku
z uchwa³¹ Rady Gminy Mszana Dolna Nr XVIII/210/08 z dnia
31 stycznia 2008 r., Nr XXI/230/08 z dnia 28 marca 2008 r.
i Nr XXV/281/08 z dnia 7 lipca 2008 r. w sprawie przyst¹pie-
nia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Mszana Dolna wsi Olszówka, Rada Gminy
Mszana Dolna uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

Ilekroæ w tre�ci uchwa³y jest mowa o
1) "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Mszana Dolna wie� Olszówka wprowadzony uchwa³¹
Nr XXVIII/232//04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia
31 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. z 2004 r. Nr 307
poz. 3278 z pó�n. zm.).

2) "Planie" - nale¿y przez to rozumieæ zmianê planu dotych-
czasowego dla terenów obejmuj¹cych dzia³ki nr 2622, 2623
i czê�æ dzia³ek 2624/1, 2624/2, 2330, 2608 i 1608 we wsi
Olszówka, uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹.

3) "Rysunku planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
wymienionego w punkcie 2, sporz¹dzony na mapie sytu-
acyjnej wykonanej na bazie mapy zasadniczej, zarejestro-
wanej w Powiatowym O�rodku Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej, w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1
i bêd¹cy integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y.

4) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mszana Dolna uchwalone uchwa³¹ Nr XIII/139/99 Rady
Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 r.

5) "Poziomie terenu" - nale¿y przez to rozumieæ �redni po-
ziom terenu istniej¹cego, liczony w obrysie rzutu budynku
jako �rednia arytmetyczna poziomu terenu od strony przy-
stokowej i odstokowej.

§ 2

1. Stwierdza siê zgodno�æ planu o którym mowa w § 1 punkt 2,
ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.

2. Uchwala siê plan o którym mowa w § 1 punkt 2.

§ 3

1. W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce studium o którym
mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni publicz-
nych, wymagaj¹cych okre�lenia warunków ich kszta³towania.

2. W obszarze objêtym planem nie zachodzi potrzeba okre�la-
nia zasad i warunków scaleñ i podzia³ów nieruchomo�ci.

3. Tereny objête planem nie s¹ zagro¿one osuwaniem siê mas
ziemnych nie s¹ zagro¿one powodzi¹ i nie znajduj¹ siê w stre-
fie ochrony sanitarnej ujêæ wody.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
przepisów odrêbnych.

§ 4

Przeznacza siê na cele nierolnicze i niele�ne grunty rolne
objête planem klasy R IVb o powierzchni 0,44 ha i Ps IV o po-
wierzchni 0,06 ha oraz grunty klasy Ps V, Ps VI i Lz V, nie objête
kompleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie wyma-
gaj¹ce zgody o której mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U.

_________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pó�n. zm.). Pozosta³e grunty rolne
objête planem by³y przeznaczone na cele nierolnicze i niele-
�ne w planie dotychczasowym.

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
1) Obowi¹zuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu,

zgodnie z zasadami podanymi w § 6.
2) Obowi¹zuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad

podanych w § 7.
3) Obowi¹zuj¹ parametry i wska�niki kszta³towania zabudowy

i zagospodarowania terenu okre�lone w ustaleniach szcze-
gó³owych.

§ 6

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowiska

przyrodniczego, w szczególno�ci czysto�ci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.

2) Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ za-
nieczyszczenia atmosfery, okre�lonych w przepisach od-
rêbnych.

3) Obowi¹zuje ochrona przed ha³asem i stosowanie urz¹dzeñ
i zabezpieczeñ dla utrzymania na granicy terenu objêtego
planem dopuszczalnego poziomu ha³asu okre�lonego w prze-
pisach odrêbnych jak dla terenów zabudowy rekreacyjnej
poza miastem.

4) Tereny objête planem znajduj¹ siê w granicach Po³udniowo-
ma³opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rozporz¹-
dzenie Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia
24.11.2006 r. - Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 806 poz. 4862 i Nr 9/07
z 6.07.2007 r. - Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 499 poz. 3294). Na
obszarach objêtych planem obowi¹zuj¹ ustalenia i zakazy
wynikaj¹ce z wymienionego rozporz¹dzenia.

5) Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ inne formy
ochrony przyrody.

§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowi¹zuje kszta³towanie architektury obiektów harmo-

nizuj¹cej z krajobrazem i nawi¹zuj¹cej do architektury oto-
czenia.

2) Obszar objêty planem czê�ciowo po³o¿ony jest w wy-
znaczonej planem dotychczasowym strefie ochrony kon-
serwatorskiej - "strefie otuliny konserwatorskiej" dla
ogrodzenia spalonego ko�cio³a �w. Jana Chrzciciela i za-
bytkowego zespo³u plebani i domu parafialnego. W te-
renach po³o¿onych w tej strefie, na wykonanie wszelkich
robót budowlanych (budowa, remonty, rozbudowa obiek-
tów budowlanych) obowi¹zuje uzyskanie uzgodnienia
konserwatorskiego.

3) Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ inne obiekty
podlegaj¹ce ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lip-
ca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162 poz. 1568).

§ 8

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej i ko-
munikacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby, zakaz

gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie
wyznaczonych,

2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektro-
energetycznych w wielko�ciach zgodnych z przepisami
odrêbnymi,

3) utrzymanie istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej i pod-
³¹czenie nowych obiektów do istniej¹cych sieci,

4) obowi¹zek utrzymania ustalonych w planie dotychczasowym
szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê powiatow¹
i drogê gminn¹ lokaln¹.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

1. Teren oznaczony symbolem UP/kz obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki
Nr 2624/2 we wsi Olszówka o powierzchni 0,88 ha, stano-
wi¹cy grunty rolne klasy R IVb o powierzchni 0,04 ha, klasy
Ps IV o powierzchni 0,15 ha, klasy B/Ps IV, Ps V, Lz V i Bi,
w tym nie przeznaczonych w planie dotychczasowym na cele
nierolnicze klasy R IVb o powierzchni 0,02 ha, przeznacza siê
na tereny us³ug publicznych w strefie otuliny konserwa-
torskiej. Utrzymuje siê istniej¹cy ko�ció³ wraz z plebani¹
i zabudowaniami inwentarskimi. Dopuszcza siê ich remon-
ty i rozbudowê. W wypadku rozbiórki, przebudowy lub re-
montu budynków inwentarskich obowi¹zuje wykonanie
ekspertyzy stanu technicznego obiektów i szczegó³owej in-
wentaryzacji architektonicznej. Dopuszcza siê realizacjê
innych obiektów i budynków zwi¹zanych z ko�cio³em i kul-
tem religijnym.

2. Teren oznaczony symbolem US obejmuj¹cy czê�æ dzia³ek
2624/1, 2624/2 i 1608 we wsi Olszówka o powierzchni 1,98 ha,
stanowi¹cy grunty rolne klasy R IVb o powierzchni 0,86 ha,
klasy Ps IV o powierzchni 0,35 ha oraz klas B/Ps IV, Ps V i Lz V,
w tym nie przeznaczonych w planie dotychczasowym na cele
nierolnicze klasy R IVb o powierzchni 0,38 ha i klasy Ps IV
o powierzchni 0,06 ha, przeznacza siê na tereny us³ug spor-
tu i rekreacji dla realizacji boiska sportowego z trybunami
i zapleczem administracyjno - socjalnym oraz innych obiek-
tów sportowo - rekreacyjnych i urz¹dzeñ towarzysz¹cych.
Dopuszcza siê przebudowê istniej¹cego budynku inwentar-
skiego na obiekt socjalno - administracyjny lub wyburzenie
tego budynku i realizacjê nowego, pod warunkiem wykona-
nia wcze�niej ekspertyzy stanu technicznego tego budynku
i szczegó³owej inwentaryzacji architektonicznej.

3. Tereny oznaczone symbolem KDL obejmuj¹ce czê�æ dzia³ek
2622, 2623, 2608, 2330, 1608, 2624/1 i 2624/2 o powierzchni
0,19 ha stanowi¹ce wg ewidencji gruntów grunty klasy Lz V,
Bi i drogi, przeznacza siê na tereny dróg gminnych lokal-
nych. Dopuszcza siê remonty i przebudowê istniej¹cej dro-
gi. Dopuszcza siê realizacjê chodników i �cie¿ek rowerowych.
Obowi¹zuje szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych co naj-
mniej 12 m. W ustalonej szeroko�ci, poza pasem jezdnym
dopuszcza siê realizacjê miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych i sieci infrastruktury technicznej.

4. Tereny oznaczone symbolem KDW obejmuj¹ce czê�æ dzia-
³ek 2624/1, 2624/2, 1608, 2608, 2330, o powierzchni 0,04 ha
stanowi¹ce grunty rolne klasy R IVb o powierzchni 0,01 ha
i klasy Ps VI, Lz V i drogi, przeznacza siê na tereny dróg
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wewnêtrznych, dla realizacji drogi zapewniaj¹cej dojazd
do stadionu i budynku administracyjno - socjalnego, w³¹-
czonej do istniej¹cej drogi gminnej. Obowi¹zuje szeroko�æ
w liniach rozgraniczaj¹cych co najmniej 6 m. Dopuszcza siê
korektê wyznaczonej trasy drogi wewnêtrznej i miejsca
w³¹czenia do drogi gminnej, wynikaj¹c¹ z projektów tech-
nicznych.

5. Tereny oznaczone symbolem KD-P obejmuj¹ce czê�æ dzia-
³ek 2622, 2623, 1608, 2330, 2608, 2624/1, 2624/2, o ³¹cznej
powierzchni 0,10 ha, stanowi¹ce grunty rolne klasy R IVb
o powierzchni 0,03 ha i klas Ps VI i Lz V, przeznacza siê na
tereny parkingów dla samochodów osobowych, o nie wiê-
cej ni¿ 40 stanowisk w jednym kompleksie. Na odprowadze-
niach wód opadowych z utwardzonych powierzchni parkin-
gowych obowi¹zuje zainstalowanie separatorów b³ota i ro-
popochodnych.

6. Tereny oznaczone symbolem WS/Lz obejmuj¹ce czê�æ dzia-
³ek 1608, 2622, 2608, 2330, 2624/1, 2624/2 o ³¹cznej po-
wierzchni 0,41 ha, stanowi¹ce wody i grunty klasy Ps VI
i Lz V, przeznacza siê na tereny wód otwartych z obudow¹
biologiczn¹. Obowi¹zuje utrzymanie koryta rzecznego
w stanie naturalnym i uzupe³nienie zespo³ów ³êgowych ga-
tunkami zgodnymi z siedliskiem. Obowi¹zuje zakaz realizacji
obiektów kubaturowych. Dopuszcza siê przekraczanie cieku
wodnego sieciami infrastruktury technicznej i drogowej, przy
zachowaniu warunków wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

7. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³towania
zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) Dla budynków obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachyle-

nia po³aci dachowych 30-450. Obowi¹zuje ciemna kolory-
styka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebie-
skich oraz pokrycia dachu materia³ami nie dopuszczony-
mi przepisami odrêbnymi.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ nowych budynków
(nie dotyczy ko�cio³a) nie wiêksza ni¿ 10 m licz¹c od po-
ziomu terenu do najwy¿szej kalenicy. Poziom parteru
maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw
sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie nowych budynków w odleg³o-
�ci nie mniejszej ni¿ 20 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni
drogi powiatowej i poza krawêdzi¹ wysokiej skarpy
wzd³u¿ potoku.

5) W zagospodarowaniu terenów UP/kz i US obowi¹zuje po-
wierzchnia zabudowy nie wiêksza ni¿ 60% powierzchni
wydzielonego terenu i powierzchnia biologicznie czynna
co najmniej 30% powierzchni wydzielonego terenu.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-
ci infrastruktury technicznej.

8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów w zakresie
infrastruktury technicznej:
1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej na

warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê sieci.
2) Odprowadzenie �cieków (dotyczy �cieków w zrozumie-

niu przepisów art. 9 ust. 1 pkt 16 Ustawy z dnia 18 lip-
ca 2001 r. "Prawo wodne" - Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019
z pó�n. zm.) do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na
obszarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza
siê budowê szczelnych zbiorników bezodp³ywowych na
nieczysto�ci ciek³e okresowo opró¿nianych, z wywozem
�cieków na najbli¿sz¹ oczyszczalniê.

3) Ogrzewanie obiektów indywidualne, oparte o no�niki
energii zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczysz-
czeñ powietrza. Zalecane stosowanie gazu, oleju opa³o-
wego lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,
w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci na warunkach okre-
�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie
ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgod-
nie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób zorga-
nizowany.

9. Dojazd do terenów UP/kz bezpo�rednio z drogi powiatowej
istniej¹cym zjazdem. Dojazd do terenów US i KD-P z istnie-
j¹cej drogi gminnej (dz. 2223 i 2330.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 10

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego pla-
nem, dopuszcza siê dotychczasowe zagospodarowanie i u¿yt-
kowanie.

§ 11

Ustala siê dla terenów UP/kz, US i KD-P wysoko�æ op³aty
wyra¿on¹ w stosunku procentowym wzrostu warto�ci nieru-
chomo�ci w wyniku uchwalenia planu w wysoko�ci 2%, dla
pozosta³ych terenów 0%.

§ 12

Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y s¹:
1) rysunek planu 1 w skali 1:500, zaopatrzony stosown¹ klau-

zul¹ jako za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych

do projektu planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2,
3) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

§ 13

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mszana
Dolna.

§ 14

Uchwa³a podlega og³oszeniu, publikacji na stronie inter-
netowej Gminy i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk
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Za³¹cznik Nr 1
Nr XXXV/390/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA -
 WIE� OLSZÓWKA - DZIA£KA NR 2622, 2623 CZÊ�Æ DZIA£EK 2624/1, 2624/2, 2330, 2608 i 1608

UK£AD SEKCJI

RYSUNEK PLANU SKALA 1:500*
(pomniejszono do celów uzgodnieñ

do skali 1:100)

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MSZANA DOLNA - SKALA 1: 10 000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:500.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:10 000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXXV/390/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia  30 marca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszana Dolna - wie� Olszówka dzia³ki nr 2622,
2623, czê�æ dzia³ki nr 2624/1, 2624/2, 2330, 2608 i 1608

Rada Gminy Mszana Dolna, po zapoznaniu siê z o�wiadcze-
niem Wójta Gminy Mszana Dolna, stwierdzaj¹cym brak uwag
kwestionuj¹cych przyjête ustalenia w projekcie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ol-
szówka dzia³ki nr 2622, 2623, czê�æ dzia³ki nr 2624/1, 2624/2,
2330, 2608 i 1608, w okresie wy³o¿enia tego projektu do wgl¹-
du publicznego i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿enia, stwierdza
brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXXV/390/09
Rady Gminy Mszana Dolna
z dnia 30 marca 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ
w³asnych Gminy, zapisanych w projekcie zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszana Dolna - wie� Olszówka dzia³ki nr 2622,
2623, czê�æ dzia³ki nr 2624/1, 2624/2, 2330, 2608 i 1608

Rada Gminy Mszana Dolna, po zapoznaniu siê z o�wiadcze-
niem Wójta Gminy Mszana Dolna, stwierdzaj¹cym brak zapisa-
nych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do
zadañ w³asnych Gminy w projekcie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Olszówka dzia³ki
nr 2622, 2623, czê�æ dzia³ki nr 2624/1, 2624/2, 2330, 2608 i 1608,
stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20
ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

1559

Uchwa³a* Nr XXXV/391/09
Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wie�
Raba Ni¿na.

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 Usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) w zwi¹z-
ku z uchwa³¹ Nr XVII/193/07 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia
27 grudnia 2007 r., po stwierdzeniu zgodno�ci ze Studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mszana Dolna wprowadzonym uchwa³¹ Nr XIII/139/99
Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 r., Rada
Gminy Mszana Dolna uchwala, co nastêpuje:

§ 1

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Mszana Dolna - wie� Raba Ni¿na, dotyczy wy-
³¹cznie zmiany zapisów czê�ci tekstowej, stanowi¹cej uchwa-
³ê Nr XXX/247/231/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia
21 pa�dziernika 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 383 poz. 4172
z 2004 r. z pó�n. zm.) i nie obejmuje czê�ci graficznej.

2. Wprowadzone zmiany wymienione w § 2 nie powoduj¹ zmia-
ny innych ustaleñ w uchwale Nr XXX/247/04 z dnia 21 pa�-
dziernika 2004 r. i nie powoduj¹ wzrostu lub obni¿enia warto-
�ci nieruchomo�ci w wyniku uchwalenia niniejszej uchwa³y.

§ 2

W uchwale Rady Gminy Mszana Dolna Nr XXX/247/04
z dnia 21 pa�dziernika 2004 r. dotycz¹cej miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wie�
Raba Ni¿na wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
W § 6 w ustêpie 1 punkt 8 otrzymuje brzmienie:
"7) Obowi¹zuje ochrona G³ównego Zbiornika Wód Podziem-

nych (GWZP - Nr 443 w dolinie rzeki Raby) zakwalifikowane-
go jako obszar najwy¿szej ochrony (ONO) i obszar wysokiej
ochrony (OWO). W jego obrêbie obowi¹zuje likwidacja lub
neutralizacja istniej¹cych �róde³ zanieczyszczeñ wód pod-
ziemnych i gleby, zakaz realizacji inwestycji mog¹cych zna-
cz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko dla których sporz¹dzenie
raportu o oddzia³ywaniu przedsiêwziêcia na �rodowisko jest
obligatoryjne, zakaz realizacji inwestycji mog¹cych pogor-
szyæ jako�æ wód podziemnych i naruszyæ wielko�æ zasobów
wód podziemnych, zakaz odprowadzania nieoczyszczonych
�cieków do wód i gleby, realizacja systemów infrastruktury
technicznej wg zasad okre�lonych w § 10".

§ 3

Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y s¹:
1) rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych do

projektu zmiany planu, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,
2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej i zasad finansowania, sta-
nowi¹ce Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y.

§ 4

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mszana
Dolna.

§ 5

Uchwa³a podlega og³oszeniu i publikacji na stronie inter-
netowej Gminy i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

_________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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