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Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 218

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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Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXXV/391/09

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� Raba Ni¿na w § 6 ustêp 1

punkt 8

Rada Gminy Mszana Dolna, po zapoznaniu siê z o�wiad-

czeniem Wójta Gminy Mszana Dolna, stwierdzaj¹cym brak

uwag kwestionuj¹cych przyjête ustalenia w projekcie zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla wsi Raba Ni¿na w § 6 ustêp 1 punkt 8, w okresie wy³o¿e-

nia tego projektu do wgl¹du publicznego i 14 dni po zakoñ-

czeniu wy³o¿enia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia

o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XXXV/391/09

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� Raba Ni¿na w § 6 ustêp 1

punkt 8

Rada Gminy Mszana Dolna, po zapoznaniu siê z o�wiad-

czeniem Wójta Gminy Mszana Dolna, stwierdzaj¹cym brak za-

pisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale-

¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy w projekcie zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Raba

Ni¿na w § 6 ustêp 1 punkt 8, stwierdza brak potrzeby rozstrzy-

gniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

Poz. 1559


