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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXI/186/09
Rady Gminy £u¿na
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
Gminy £u¿na - dzia³ka 326/1 we wsi Mszanka

Rada Gminy £u¿na, po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem
Wójta Gminy £u¿na, stwierdzaj¹cym brak uwag kwestionuj¹-
cych przyjête ustalenia w projekcie zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na - dzia³ka
326/1 we wsi Mszanka, 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 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXI/186/09
Rady Gminy £u¿na
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ

w³asnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy £u¿na - dzia³ka 326/1 we wsi Mszanka

Rada Gminy £u¿na, po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem
Wójta Gminy £u¿na, stwierdzaj¹cym brak zapisanych inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ
w³asnych Gminy w projekcie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na - dzia³ka 326/1
we wsi Mszanka, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

847

Uchwa³a* Nr XXI/187/09
Rady Gminy £u¿na

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy £u¿na - dzia³ka
Nr 1747/2 w £u¿nej.

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.) 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 Nr XXVII/258/06 Rady Gminy £u¿na z dnia

29 wrze�nia 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

£u¿na, Rada Gminy £u¿na uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

Ilekroæ w tre�ci uchwa³y jest mowa o:

1) "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy

£u¿na wprowadzony uchwa³¹ Nr IV/23/2003 Rady Gminy

£u¿na z dnia 17 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 133

poz. 1741 z 2003 r.),

2) "Planie" - nale¿y przez to rozumieæ zmianê planu dotych-

czasowego dla terenów obejmuj¹cych dzia³kê Nr 1747/2

w £u¿nej.

3) "Rysunku planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu

wymienionego w punkcie 2 sporz¹dzony na mapie sytuacyj-

no - wysoko�ciowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej,

zarejestrowanej w Powiatowym O�rodku Dokumentacji Geo-

dezyjno - Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cz-

nik Nr 1 i bêd¹cy integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y.

4) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ studium uwarunko-

wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

£u¿na uchwalone uchwa³¹ Nr X/93/99 Rady Gminy £u¿na

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 plany o których 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 podzia³ów i scaleñ nieruchomo�ci.

3. Tereny objête planem nie s¹ zagro¿one powodzi¹, osuwa-

niem siê mas ziemnych i nie znajduj¹ siê w strefach ochrony

sanitarnej ujêæ wody.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania

przepisów odrêbnych.

§ 4

Tereny objête planem stanowi¹ grunty klasy Bi i nie wy-

magaj¹ 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.

z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z pó�n. zm.).

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

________

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-

³opolskiego.

Poz. 846, 847



� 3987 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 126

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 dopuszczalnego poziomu ha-

³asu okre�lonego w przepisach odrêbnych jak dla terenów

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rze-

mie�lniczymi.

4) Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ inne formy

ochrony przyrody.

§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obszar objêty planem po³o¿ony jest w wyznaczonej planem

dotychczasowym strefie ochrony historycznego centrum wsi

£u¿na (kza). Obowi¹zuje utrzymanie dotychczasowej skali

i formy istniej¹cych obiektów.

2) Dla obszaru objêtego planem, w wypadku wykonywania

robót ziemnych, obowi¹zuje rozpoznanie archeologiczne pod

nadzorem archeologicznym. W wypadku pojawienia siê

w trakcie wykonywania prac ziemnych przedmiotów o cha-

rakterze zabytkowym obowi¹zuje powiadomienie o tym s³u¿b

konserwatorskich.

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, obowi¹zek segregacji odpadów komunalnych,

2) obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroener-

getycznych i sieci gazowych w wielko�ciach zgodnych z prze-

pisami odrêbnymi,

3) utrzymanie istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej i pod-

³¹czenie nowych obiektów do istniej¹cych sieci.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

1. Teren oznaczony symbolem U obejmuj¹cy dzia³kê Nr 1747/2

we wsi £u¿na o powierzchni 0,10 ha, stanowi¹cy grunty kla-

sy Bi, przeznacza siê na tereny us³ug. Utrzymuje siê ist-

niej¹ce us³ugi i dzia³alno�æ produkcyjn¹ (piekarniê). Utrzy-

muje siê istniej¹ce budynki. Dopuszcza siê ich remonty

i rozbudowê. Obowi¹zuje zabezpieczenie miejsc postojo-

wych w ilo�ci co najmniej 1 stanowisko/1stanowisko pra-

cy. Dopuszcza siê budowê gara¿y dla samochodów oso-

bowych i dostawczych.

2. Dla przebudowy ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�-

niki kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pulpitowych.

Obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachylenia g³ównych

po³aci dachowych 30 - 450. Obowi¹zuje ciemna kolorysty-

ka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebieskich.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ zabudowy nie wiêk-

sza ni¿ budynku istniej¹cego.

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje utrzymanie istniej¹cej linii zabudowy od ist-

niej¹cej krawêdzi jezdni drogi dojazdowej i w stosunku do

skarpy brzegowej potoku.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-

budowy nie wiêksza ni¿ 65% powierzchni dzia³ki.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów U w zakre-

sie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej na

warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

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 szczelnego zbiornika bezodp³ywowego na

nieczysto�ci ciek³e, 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, gazu lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci na warunkach okre-

�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

5) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cych sieci

na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie

ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych zgod-

nie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób zorga-

nizowany.

4. Dojazd do terenów U z istniej¹cej drogi gminnej (dz. 797/1)

istniej¹cym dojazdem przez dzia³kê 1746/2 i 1747/1.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 10

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego pla-

nem, dopuszcza siê dotychczasowe zagospodarowanie

i u¿ytkowanie.

§ 11

Ustala siê dla terenów U wysoko�æ op³aty wyra¿on¹ w sto-

sunku procentowym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyni-

ku uchwalenia planów w wysoko�ci 10%.

Poz. 847
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§ 12

Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y s¹:

1) rysunek planu w skali 1: 1000, 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 zakresu infrastruktury technicznej, stanowi¹ce za³¹cz-

nik Nr 3.

§ 13

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £u¿na.

§ 14

Uchwa³a podlega og³oszeniu, publikacji na stronie interneto-

wej Gminy i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty jej publi-

kacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXI/187/09

Rady Gminy £u¿na

z dnia 30 stycznia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £U¯NA -
 WIE� £U¯NA -

dzia³ka Nr 1747/2

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £U¯NA

Poz. 847
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RYSUNEK PLANU SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

Poz. 847
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Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XXI/187/09

Rady Gminy £u¿na

z dnia 30 stycznia 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
Gminy £u¿na - dzia³ka 1747/2 we wsi £u¿na

Rada Gminy £u¿na, po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem

Wójta Gminy £u¿na, stwierdzaj¹cym brak uwag kwestionuj¹-

cych przyjête ustalenia w projekcie zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na - dzia³ka

1747/2 we wsi £u¿na, 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 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

Za³¹cznik Nr 3

do Uchwa³y Nr XXI/187/09

Rady Gminy £u¿na

z dnia 30 stycznia 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ

w³asnych Gminy, zapisanych w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy £u¿na - dzia³ka 1747/2 we wsi £u¿na

Rada Gminy £u¿na, po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem Wójta

Gminy £u¿na, stwierdzaj¹cym brak zapisanych inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych

Gminy w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy £u¿na - dzia³ka 1747/2 we wsi

£u¿na i dzia³ka 156/1 we wsi Wola £u¿añska, stwierdza brak

potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 Usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

848

Uchwa³a* Nr XXI/188/09
Rady Gminy £u¿na

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy £u¿na - czê�æ dzia³-
ki Nr 341/1, czê�æ dzia³ek Nr 2170, 2171/2, dzia³ka Nr 1466
w £u¿nej i dzia³ki Nr 143/18, 143/19, 143/20 w Mszance.

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.) 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 Nr III/24/06 Rady Gminy £u¿na z dnia

29 grudnia 2006 r. w sprawie przyst¹pienia do zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

£u¿na, Rada Gminy £u¿na uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

Ilekroæ w tre�ci uchwa³y jest mowa o

1) "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na

wprowadzony uchwa³¹ Nr IV/23/2003 Rady Gminy £u¿na

z dnia 17 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 133 poz. 1741

z 2003 r.)

2) "Planach" - nale¿y przez to rozumieæ zmiany planu do-

tychczasowego dla terenów obejmuj¹cych czê�æ dzia³ki

Nr 341/1, czê�æ dzia³ek Nr 2170, 2171/2, dzia³kê Nr 1466

w £u¿nej i dzia³ki Nr 143/18, 143/19, 143/20 w Mszance,

uchwalone niniejsz¹ uchwa³¹.

3) "Rysunkach planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunki pla-

nów wymienionych w punkcie 2 sporz¹dzone na mapach

sytuacyjno - wysoko�ciowych wykonanych na bazie mapy

zasadniczej, zarejestrowanych w Powiatowym O�rodku Do-

kumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, w skali 1:1000,

stanowi¹ce za³¹czniki od Nr 1 do Nr 4 i bêd¹ce integraln¹

czê�ci¹ niniejszej uchwa³y.

4) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ studium uwarunko-

wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

£u¿na uchwalone uchwa³¹ Nr X/93/99 Rady Gminy £u¿na

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 planów o których mowa w § 1

punkt 2, ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.

2. Uchwala siê plany o których mowa w § 1 punkt 2.

§ 3

1. W obszarach objêtych planami obowi¹zuj¹ce studium o któ-

rym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni

publicznych, wymagaj¹cych okre�lenia warunków ich kszta³-

towania.

2. W obszarach objêtych planami nie zachodzi potrzeba okre-

�lania zasad i warunków scaleñ nieruchomo�ci.

3. W obszarach objêtych planami nie wystêpuj¹ tereny i obiek-

ty podlegaj¹ce ochronie na podstawie przepisów odrêbnych,

tereny objête planami nie s¹ zagro¿one powodzi¹, osuwa-

niem siê mas ziemnych i nie znajduj¹ siê w strefach ochrony

sanitarnej ujêæ wody.

4. Ustalenia planów nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania

przepisów odrêbnych.

§ 4

Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne objête pla-
nem 1 klasy R IIIa o powierzchni 0,49 ha i planem 2 klasy R IIIb

o powierzchni 0,17 ha, klasy R IVa o powierzchni 0,33 ha, pla-

________

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-

³opolskiego.
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