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Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XXI/194/09

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
- czê�æ dzia³ek Nr 905/1, 659/1, 660/1, 661/1, 662/1, 676/2,
679/1, 681/1, 682/1, 684, 683/1, 690/1, 693/1, 692, 696, 697,

687, 688, 686, 682/4, 685/1, 680/3, 673/4, 675/1, 673/1,
673/3, 663/1, 661/2, 906/1 w Mszance

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 - czê�æ
dzia³ek Nr 905/1, 659/1, 660/1, 661/1, 662/1, 676/2, 679/1,
681/1, 682/1, 684, 683/1, 690/1, 693/1, 692, 696, 697, 687,
688, 686, 682/4, 685/1, 680/3, 673/4, 675/1, 673/1, 673/3,
663/1, 661/2, 906/1 w Mszance, w okresie wy³o¿enia tego

projektu do wgl¹du 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 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80

poz. 717)

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

Za³¹cznik Nr 3

do Uchwa³y Nr XXI/194/09

Rady Gminy £u¿na

z dnia 30 stycznia 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych

do zadañ w³asnych Gminy, zapisanych w projekcie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy £u¿na - czê�æ dzia³ek Nr 905/1,
659/1, 660/1, 661/1, 662/1, 676/2, 679/1, 681/1, 682/1,
684, 683/1, 690/1, 693/1, 692, 696, 697, 687, 688, 686,
682/4, 685/1, 680/3, 673/4, 675/1, 673/1, 673/3, 663/1,

661/2, 906/1 w Mszance

1. Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy £u¿na - czê�æ dzia³ek Nr 905/1,
659/1, 660/1, 661/1, 662/1, 676/2, 679/1, 681/1, 682/1, 684,
683/1, 690/1, 693/1, 692, 696, 697, 687, 688, 686, 682/4,
685/1, 680/3, 673/4, 675/1, 673/1, 673/3, 663/1, 661/2,
906/1 w Mszance obejmuj¹ realizacjê drogi gminnej dojaz-

dowej bêd¹c¹ inwestycj¹ z zakresu infrastruktury technicz-

nej, nale¿¹c¹ do zadañ w³asnych Gminy:

2. Zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy £u¿na droga gminna dojazdowa ujê-

ta jest w "Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy £u¿na

na lata 2007 - 2013".

3. Inwestycja realizowana bêdzie z bud¿etu Gminy i przewidy-

wanych dotacji z Unii Europejskiej

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

855

Uchwa³a* Nr XXI/195/09
Rady Gminy £u¿na

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy £u¿na - czê�æ dzia³ek
Nr 495, 494/2, 494/1, 585, 489/11, 491/2, 491/1, 584/1, 584/2,
492/2, 492/3, 492/4, 493/1, 493/2, 418/1, 418/2, 418/3, 417/1,
417/2, 416, 339, 415, 407, 386, 406, 405/3, 389/4 w Biesnej.

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 i 2 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-

tów rolnych i le�nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266

z pó�n. zm.) w zwi¹zku z Uchwa³¹ Rady Gminy £u¿na Nr III/24/06

z dnia 29 grudnia 2006 r. i Uchwa³¹ Nr VII/52/07 z dnia

28 maja 2007 r. 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. Ma³opolskiego Nr 133

poz. 1741 z 2003 r.).

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

czasowego dla terenów obejmuj¹cych czê�æ dzia³ek Nr 495,

494/2, 494/1, 585, 489/11, 491/2, 491/1, 584/1, 584/2, 492/2,

492/3, 492/4, 493/1, 493/2, 418/1, 418/2, 418/3, 417/1, 417/2,

416, 339, 415, 407, 386, 406, 405/3, 389/4 w Biesnej, uchwa-

lon¹ niniejsz¹ uchwa³¹.

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

nu wymienionego w punkcie 2 sporz¹dzony na mapie sy-

tuacyjno - wysoko�ciowej wykonanej na bazie mapy za-

sadniczej, zarejestrowanej w Powiatowym O�rodku Doku-

mentacji Geodezyjno - Kartograficznej, w skali 1:2000, sta-

nowi¹cy za³¹cznik Nr 1 i bêd¹cy integraln¹ czê�ci¹ niniej-

szej 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.

§ 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 któ-

rym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni

Poz. 854, 855

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê

Ma³opolskiego.
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publicznych, wymagaj¹cych okre�lenia warunków ich kszta³-

towania.

2. W obszarze objêtym planem nie zachodzi potrzeba okre�la-

nia zasad i warunków scaleñ i podzia³ów nieruchomo�ci.

3. W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny i obiekty

podlegaj¹ce ochronie na podstawie przepisów odrêbnych,

tereny przeznaczone w planie pod drogê nie s¹ zagro¿one

powodzi¹, osuwaniem siê mas ziemnych oraz nie znajduj¹

siê w strefie ochrony sanitarnej ujêæ wody.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania

przepisów odrêbnych.

§ 4

Na podstawie 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.) przeznacza siê na cele nierolnicze i niele-

�ne grunty rolne klasy R IVa o powierzchni 0,34 ha, klasy R IVb

o powierzchni 0,20 ha, klasy Ps IV o powierzchni 0,16 ha oraz

klas Ps V i Ps VI, nie objête kompleksami wyznaczonymi w stu-

dium i nie wymagaj¹ce zgody o której mowa w art. 7 ust. 2

wymienionej Ustawy.

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) Tereny objête planem nie wymagaj¹ okre�lenia parame-

trów i wska�ników kszta³towania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu.

§ 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 zanie-

czyszczenia atmosfery, okre�lonych w przepisach odrêbnych.

3) Obowi¹zuje ochrona przed ha³asem i stosowanie zabezpie-

czeñ dla utrzymania dopuszczalnego poziomu ha³asu okre-

�lonego w przepisach odrêbnych jak dla terenów zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej.

4) Tereny objête planem czê�ciowo po³o¿one s¹ w wyznaczo-

nej planem dotychczasowym strefie eksponowanych wido-

kowo stoków i wierzchowin. Obowi¹zuje zakaz realizacji za-

drzewienia szpalerowego wzd³u¿ projektowanej drogi.

5) Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ inne formy

ochrony przyrody.

§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury:

Na obszarach objêtych planem nie wystêpuj¹ obiekty podle-

gaj¹ce ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162

poz. 1568).

§ 8

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej i komuni-
kacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby, zakaz

gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie

wyznaczonych,

2) obowi¹zek utrzymania i ochrony istniej¹cych sieci infrastruk-

tury technicznej w tym sieci gazowej i elektroenergetycznej.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

1. Tereny oznaczone symbolem 8 KDD o powierzchni 1,12 ha,

obejmuj¹ce czê�æ dzia³ek Nr 495, 494/2, 494/1, 585, 489/11,

491/2, 491/1, 584/1, 584/2, 492/2, 492/3, 492/4, 493/1, 493/2,

418/1, 418/2, 418/3, 417/1, 417/2, 416, 339, 415, 407, 386, 406,

405/3, 389/4 w Biesnej, stanowi¹ce grunty rolne klasy R IVa

o powierzchni 0,34 ha, klasy R IVb o powierzchni 0,20 ha,

klasy Ps IV o powierzchni 0,16 ha oraz klas Ps V, Ps VI i B,

przeznacza siê na tereny dróg publicznych - droga gmin-
na dojazdowa "Na Lipkê - boczna" dla realizacji drogi gmin-

nej od w³¹czenia do drogi gminnej (dz.389/4), do w³¹czenia

do drogi wojewódzkiej (dz. 495). Obowi¹zuje wykonanie w³¹-

czenia do drogi wojewódzkiej na warunkach okre�lonych

przez zarz¹dcê drogi. Obowi¹zuje szeroko�æ w liniach roz-

graniczaj¹cych 10 m, szeroko�æ jezdni co najmniej 5 m. Przy

etapowaniu budowy drogi, dopuszcza siê jezdnie jedno pa-

smowe o szeroko�ci zgodnej z przepisami odrêbnymi, z obo-

wi¹zkiem realizacji mijanek. Dopuszcza siê realizacjê prze-

pustów pod drog¹. W pasie drogowym dopuszcza siê lokali-

zacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej za zgod¹ za-

rz¹dcy drogi. Dopuszcza siê korektê wyznaczonego pod dro-

gê terenu wynikaj¹c¹ z projektu technicznego. Przy realiza-

cji drogi obowi¹zuje ochrona przyleg³ego drzewostanu i jego

systemów korzeniowych. Na odprowadzeniach kanalizacji

deszczowej z utwardzonych powierzchni jezdni obowi¹zuje

zainstalowanie separatorów b³ota i ropopochodnych.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 10

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem,

dopuszcza siê dotychczasowe zagospodarowanie i u¿ytko-

wanie.

§ 11

Ustala siê wysoko�æ op³aty dla terenów KDD wyra¿on¹

w stosunku procentowym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci

w wyniku uchwalenia planu w wysoko�ci w wysoko�ci 0%.

§ 12

Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y s¹:

1) rysunek planu w skali 1: 2000, 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.

Poz. 855
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§ 13

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £u¿na.

§ 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: M. My�liwiec

Poz. 855

Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXI/195/09

Rady Gminy £u¿na

z dnia 30 stycznia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY £U¯NA - czê�æ dz. 905/1,
659/1, 660/1, 661/1, 662/1, 676/2, 679/1, 681/1, 680/3,

673/4, 675/1, 673/1, 673/3, 663/1, 661/2, 906/1 w MSZANCE

RYSUNEK PLANU
skala 1:2000*

(pomniejszono do celów uzgodnieñ

Uk³ad sekcji

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ró-

d³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych pra-

wem odleg³o�ci marginesów.

LEGENDA

Granica gminy i granica wsi stanowi¹ca równie¿

granicê terenu objêtego planem

Pozosta³a granica terenu objêtego planem

USTALENIA PLANU

Linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach

i zasadach zagospodarowania

Tereny dróg publicznych dojazdowych. Droga

"Na Lipkê - boczna"

INFORMACJA USTALENIACH PLANU DOTYCHCZASOWE-
GO W OBSZARZE S¥SIADUJ¥CYM Z TERENAMI OBJÊTYMI
PLANEM

Tereny wód otwartych z obudow¹ biologiczn¹

Tereny rolne do zalesieñ i zadrzewieñ

Tereny rolne

Tereny rolne w strefie widokowej

Tereny ró¿nych form mieszkalnictwa o niskiej in-

tensywno�ci z dopuszczeniem us³ug i rzemios³a

Tereny ró¿nych form mieszkalnictwa, us³ug i rze-

mios³a w strefie widokowej

Drogi gminne lokalne klasy L

Drogi wojewódzkie klasy G

8 KDD

1.1 W

1.5 RP

1.7 RP/k

2.3 MN

2.3 MN/k

4.2 KGL

4.1 KW-G

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

1.4 RP/LS

1

2
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXI/195/09
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
- czê�æ dzia³ek Nr 495, 494/2, 494/1, 585, 489/11, 491/2,
491/1, 584/1, 584/2, 492/2, 492/3, 492/4, 493/1, 493/2,
418/1, 418/2, 418/3, 417/1, 417/2, 416, 339, 415, 407,

386, 406, 405/3, 389/4 w Biesnej

Rada Gminy £u¿na, po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem
Wójta Gminy £u¿na, stwierdzaj¹cym brak uwag kwestionu-
j¹cych przyjête ustalenia w projekcie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na -
czê�æ dzia³ek Nr 495, 494/2, 494/1, 585, 489/11, 491/2,
491/1, 584/1, 584/2, 492/2, 492/3, 492/4, 493/1, 493/2,
418/1, 418/2, 418/3, 417/1, 417/2, 416, 339, 415, 407, 386, 406,
405/3, 389/4 w Biesnej, 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 zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXI/195/09
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 miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy £u¿na - czê�æ dzia³ek Nr 495, 494/2, 494/1, 585,
489/11, 491/2, 491/1, 584/1, 584/2, 492/2, 492/3, 492/4,

493/1, 493/2, 418/1, 418/2, 418/3, 417/1, 417/2, 416, 339,
415, 407, 386, 406, 405/3, 389/4 w Biesnej

1. Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy £u¿na - czê�æ dzia³ek Nr 495, 494/2, 494/1,
585, 489/11, 491/2, 491/1, 584/1, 584/2, 492/2, 492/3, 492/4,
493/1, 493/2, 418/1, 418/2, 418/3, 417/1, 417/2, 416, 339, 415,
407, 386, 406, 405/3, 389/4 w Biesnej obejmuj¹ realizacjê
drogi gminnej dojazdowej bêd¹c¹ inwestycj¹ z zakresu infra-
struktury technicznej, nale¿¹c¹ do zadañ w³asnych Gminy:

2. Zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy £u¿na droga gminna dojazdowa ujê-
ta jest w "Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy £u¿na
na lata 2007 - 2013".

3. Inwestycja realizowana bêdzie z bud¿etu Gminy i przewidy-
wanych dotacji z Unii Europejskiej.

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec
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Uchwa³a Nr XV/120/08
Rady Gminy Trzciana

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie: ustalenia odp³atno�ci za do¿ywianie uczniów
w szko³ach podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy
Trzciana w roku 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 3 i art. 14 Ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593
z pó�n. zm.) oraz art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r.
o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc pañstwa w za-
kresie do¿ywiania" (Dz. U. Nr 267, poz. 225 z pó�n. zm.) Rada
Gminy Trzciana uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odp³atno�ci za do¿ywianie
uczniów w szko³ach podstawowych i gimnazjum na terenie Gmi-
ny Trzciana oraz uczniów ponadgimnazjalnych z terenu Gminy:
- do 150% kryterium dochodowego w rodzinie - zwalnia siê ucznia

z odp³atno�ci zgodnie z art. 8 Ustawy o pomocy spo³ecznej.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Trzciana
i Gminnemu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w Trzcianie.

§ 3

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Trzciana: R. �liwa


