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a)powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  
 b)powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  
 c)powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 

580.00 zł  
 836.00 zł  

 1 159.00 zł 
2)od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu: 
a)od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1 159.00 zł 
3)od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalna masĉ całkowitą: 
a)od 7 ton i poniżej 12 ton 322.00 zł 
4)od autobusu w zależnoņci od liczby miejsc do siedzenia 
a)mniejszej niż 30 miejsc  
 b)równej lub wyższej niż 30 miejsc 

773.00 zł  
 1 739.00 zł 

  
Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna  
Jerzy Majka 

5363

 
 
 
 

 
 
 

5364 
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UCHWAŁA NR XIV.192.2011 
 RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA 

 z dnia 27 października 2011 r. 

w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Muszyna 1.” 

Działając na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 Ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z późniejszymi zmianami), art. 20 Ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późniejszymi zmianami), Rada Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna:  

1. po stwierdzeniu zgodnoņci projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Muszyna gm. Muszyna przyjĉtego uchwa-
łą nr XL/489/2006 z dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. Urzĉ-
dowy Woj. Małopolskiego nr 607 poz. 3755 z dnia 
4.X.2006 r.) zwanego dalej miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego MUSZYNA 1, 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna, przyjĉtego Uchwałą Ra-
dy Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
Nr XIX/191/2000 dnia 28 czerwca 2000 roku; 

2. po rozstrzygniĉciu o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu; 

3. po rozstrzygniĉciu o sposobie realizacji i zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy, 

§ 1. uchwala zmianĉ miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru Muszyna gm. 
Muszyna, dla terenów obejmujących czĉņci działek 
nr 798, 801, 803/1 oraz działki nr 802/1/2/3 i 803/2, 
położonego w Muszynie, zwaną dalej miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego – MU-
SZYNA 1. 

 
 
 

DZIAŁ I 
PRZEPISY OGÓLNE 

Rozdział 1 
USTALENIA PORZĄDKOWE 

§ 2. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY 

1. PLAN MUSZYNA 1, obejmuje czĉņć miasta Muszy-
na o powierzchni 0,49 ha. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
– MUSZYNA 1, składa siĉ z tekstu planu stanowią-
cego treņć niniejszej Uchwały i Załącznika Nr 1 - 
Rysunek planu sporządzony na mapie sytuacyjno – 
wysokoņciowej w skali 1:1000. 

3. Załączniki do Uchwały stanowią: 

1) Załącznik Nr 2 – Rozstrzygniĉcie o sposobie realiza-
cji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, należących do zadań wła-
snych gminy; 

2) Załącznik Nr 3 – Rozstrzygniĉcie o sposobie rozpa-
trzenia nieuwzglĉdnionych uwag wniesionych do 
projektu planu. 

§ 3. OBJAŅNIENIA UŻYTYCH W USTALENIACH 
PLANU OKREŅLEŃ 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony linią przerywaną, stanowiącą granicĉ 
obszaru objĉtego ustaleniami planu, która roz-
granicza projektowane przeznaczenie terenu; 

2) terenie inwestycji - należy przez to rozumieć 
obszar jednej lub kilku działek ewidencyjnych 
lub ich czĉņci zawierający siĉ w terenie przezna-
czonym do zainwestowania, ograniczonym na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 
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3) usługach komercyjnych - należy przez to rozu-
mieć wszystkie usługi komercyjne służące za-
spokojeniu potrzeb ludnoņci, również podsta-
wowe, z wyjątkiem obiektów handlowych 
o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2; 

4) wysokoņci budynku - należy przez to rozumieć 
liczoną w metrach wysokoņć od ņredniej wyso-
koņci terenu do głównej kalenicy dachu budyn-
ku, a ņrednim poziomie terenu - należy przez to 
rozumieć ņrednią arytmetyczną pomiĉdzy naj-
niższą i najwyższą rzĉdną istniejącego terenu, 
przylegającą bezpoņrednio do budynku; 

5) powierzchni zabudowy - należy przez to rozu-
mieć powierzchniĉ budynków liczoną nad tere-
nem po zewnĉtrznym obrysie przegród ze-
wnĉtrznych. Do powierzchni zabudowy nie wli-
cza siĉ czĉņci budynków nadwieszonych nad te-
renem, takich jak balkon i wykusz; 

6) dojazdach niewydzielonych - należy przez to ro-
zumieć istniejące i projektowane drogi we-
wnĉtrzne i służebne przejazdy nie wydzielone li-
niami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz 
niezbĉdne dla zapewnienia prawidłowej obsługi 
obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowe-
go i dopuszczalnego. Przebieg tych dojazdów 
może być korygowany na etapie regulacji 
i podziału własnoņci; dla dojazdów nie wydzie-
lonych w planie nie istnieje koniecznoņć przejĉ-
cia ich przez Gminĉ w rozumieniu Ustawy 
o gospodarce nieruchomoņciami z dnia 
21 sierpnia 1997roku (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 roku Nr 261, poz. 2603); 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez 
to rozumieć liniĉ w której może być usytuowana 
ņciana frontowa budynku lub słupy podcieni, 
bez prawa ich przekraczania w kierunku linii 
rozgraniczającej terenu. Nie dotyczy to elemen-
tów architektonicznych takich jak: balkon, 
wspornik, wykusz, gzyms, okap dachu, rynna, 
rura spustowa, podokienniki oraz inne detale 
wystroju architektonicznego, nadwieszonych 
nad terenem; 

8) dachu namiotowym - należy przez to rozumieć 
dach który ma co najmniej trzy trójkątne poła-
cie, schodzące siĉ w górnej czĉņci w jednym 
punkcie szczytowym i nie posiada kalenicy; 

9) WKZ - należy przez to rozumieć Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA DLA WSZYSTKICH TERENÓW 
OBJĈTYCH PLANEM 

§ 4. USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ŅRO-
DOWISKA I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZEN-
NEGO 

1. Na obszarze objĉtym ustaleniami planu, przy zago-
spodarowaniu terenów, obowiązują zakazy 
i ograniczenia oraz warunki ochrony wprowadzone 
w przepisach szczegółowych niniejszej uchwały 
oraz wynikające z położenia obszaru opracowania 
w: 

1) Popradzkim Parku Krajobrazowym, zgodnie 
z Rozporządzeniem nr 5/05 Wojewody Małopol-
skiego z 23 maja 2005 r. (Dziennik Urzĉdowy 

Województwa Małopolskiego z 2005 roku 
Nr 309, poz. 2238) o utworzeniu ww. - cały ob-
szar opracowania; 

2) strefie ochrony uzdrowiskowej, zgodnie ze Sta-
tutem Uzdrowiska Muszyna - cały obszar opra-
cowania; 

3) terenie i obszarze górniczym „Muszyna II” usta-
nowionym w celu eksploatacji złóż wód leczni-
czych decyzją Ministra Ochrony Ņrodowiska, Za-
sobów Naturalnych i Leņnictwa Nr 112/92 z dnia 
14.12.1992 - cały obszar opracowania; 

4) Obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr 438 (klasyfikacja wg A. Kleczkowskiego) 
- cały obszar opracowania; 

5) Obszarze zabytkowego układu urbanistycznego 
miasta Muszyna wpisanego do rejestru zabyt-
ków pod numerem A - 333, decyzją Nr 133 
z dnia 18.03.1983r – cały obszar objĉty opraco-
waniem. 

2. Na obszarze objĉtym ustaleniami planu obowiązuje 
zakaz realizacji ogrodzeń z wypełnieniami 
z prefabrykowanych elementów betonowych oraz 
szczelnych z płyt blaszanych. 

3. Utrzymuje siĉ jako tymczasowe - dotychczasowe 
przeznaczenie terenów i obiektów, do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym w niniejszym planie. 

4. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 
do wód i gruntu. 

5. W zakresie ochrony przed hałasem, obowiązuje 
przestrzeganie dopuszczalnych wartoņci hałasu 
w ņrodowisku jak dla terenów przeznaczonych na 
cele mieszkaniowo – usługowe; 

6. Obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
oraz przedsiĉwziĉć mogących potencjalnie oddzia-
ływać na ņrodowisko, za wyjątkiem obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji 
oraz z grupy przedsiĉwziĉć mogących potencjalnie 
oddziaływać na ņrodowisko tych, dla których prze-
prowadzona procedura oceny oddziaływania na 
ņrodowisko w trakcie, której sporządzono raport 
o oddziaływaniu na ņrodowisko, wykazała brak 
niekorzystnego wpływu na ņrodowisko, lub przed-
siĉwziĉcie zostało zwolnione z obowiązku sporzą-
dzenia raportu; 

7. Ustala siĉ nastĉpujące zasady i warunki podziału 
nieruchomoņci w terenach przeznaczonych pod 
zabudowĉ: 

1) dopuszcza siĉ zmianĉ konfiguracji działek (sca-
lenia i podziały) w dostosowaniu do ich prze-
znaczenia okreņlonego w niniejszym planie; 

2) dopuszcza siĉ wydzielenie działek o powierzchni 
nie mniejszej niż 8 arów, za wyjątkiem działki 
pod realizacjĉ wolnostojącej stacji trafo, której 
powierzchnia nie może być mniejsza niż 120 m2; 

3) dopuszcza siĉ podziały związane z poprawą 
możliwoņci zagospodarowania istniejących dzia-
łek tj. powiĉkszeniem ich powierzchni, zapew-
nieniem dojazdów i dojņć. 

§ 5. USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTU-
RY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI 
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1. Dopuszcza siĉ przebudowĉ i rozbudowĉ obiektów 

budowlanych infrastruktury technicznej oraz reali-
zacjĉ nowych. 

2. W zakresie zaopatrzenia terenów w wodĉ: 

1) zaopatrzenie w wodĉ z istniejącej komunalnej 
sieci wodociągowej; 

2) przy rozbudowie sieci wodociągowej obowiązuje 
uwzglĉdnienie realizacji hydrantów zewnĉtrznych 
lub zbiorników przeciw pożarowych. 

3. W zakresie odprowadzenia ņcieków sanitarnych: 

1) obowiązuje odprowadzenie ņcieków istniejącym 
zbiorczym systemem kanalizacji na istniejącą 
oczyszczalnie ņcieków w Muszynie; 

2) obowiązuje realizacja rozdzielczych sieci kanali-
zacji sanitarnej i opadowej. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych: 

1) obowiązuje utrzymanie sieci kanalizacji desz-
czowej i realizacja nowych zgodnie z przepisami 
odrĉbnymi; 

2) oczyszczenie wód opadowych z dróg i parkin-
gów, przed odprowadzeniem ich do ņrodowiska, 
zgodnie z przepisami odrĉbnymi. 

5. W zakresie składowania odpadów: 

1) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
obowiązują zasady utrzymania czystoņci 
i porządku na terenie Miasta i Gminy Uzdrowi-
skowej Muszyna ustalone w stosownej uchwale, 
zgodnie z przepisami odrĉbnymi. Postĉpowanie 
z odpadami pochodzącymi z działalnoņci gospo-
darczej zgodnie z przepisami odrĉbnymi; 

2) obowiązuje zakaz składowania odpadów 
w miejscach do tego nie wyznaczonych i nie 
urządzonych. 

6. W zakresie zaopatrzenia terenów w gaz: 

1) zaopatrzenie w gaz odbywać siĉ bĉdzie siecią 
rozdzielczą w oparciu o istniejącą stacjĉ reduk-
cyjną I -go stopnia w Muszynie. 

7. W zakresie zaopatrzenia terenów w ciepło: 

1) zaopatrzenie w ciepło odbywać siĉ bĉdzie na 
bazie kotłowni indywidualnych; 

2) obowiązuje zakaz stosowania paliw o wysokiej 
emisji zanieczyszczeń. 

8. W zakresie zaopatrzenia terenów w energiĉ elek-
tryczną: 

1) dostawa energii elektrycznej na warunkach okre-
ņlonych w przepisach odrĉbnych z dopuszcze-
niem realizacji stacji transformatorowej, realizo-
wanej jako wbudowana lub kontenerowej; 

2) utrzymuje siĉ istniejące sieci energetyczne na-
powietrzne i kablowe z dopuszczeniem ich prze-
budowy i rozbudowy, w tym kablowania istnie-
jących sieci napowietrznych. 

9. W zakresie zaopatrzenia terenów w sieci teletech-
niczne: 

1) obowiązuje realizacja sieci telekomunikacyjnych 
za pomocą kanalizacji teletechnicznej, przyłączy 
kablowych ziemnych i innych dostĉpnych roz-
wiązań. 

10. W zakresie komunikacji: 

1) dopuszcza siĉ realizacjĉ nowych dróg we-
wnĉtrznych oraz dojazdów wraz z obiektami 
i urządzeniami towarzyszącymi. 

 
DZIAŁ II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 1 
USTALENIA PLANU DLA TERENÓW 

OSIEDLEŃCZYCH 

§ 6. USTALENIA DLA TERENÓW USŁUG KO-
MERCYJNYCH 

1. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbo-
lem U – pow. 0,48 ha. Obowiązują nastĉpujące 
zasady zagospodarowania terenów: 

1) przeznaczenie terenu - usługi komercyjne, 
z wyjątkiem obiektów handlowych o pow. 
sprzedaży powyżej 2000 m2. Dopuszcza siĉ lo-
kalizacjĉ zieleni urządzonej z obiektami 
i urządzeniami małej architektury, niewydzie-
lonych dojazdów i dojņć, parkingów i miejsc 
postojowych, obiektów budowlanych infra-
struktury technicznej; 

2) do czasu zagospodarowania terenu zgodnie 
z przeznaczeniem terenu ustalonym 
w przepisach szczegółowych niniejszego pla-
nu, utrzymuje siĉ funkcjĉ mieszkalną 
w istniejącym budynku mieszkalnym jednoro-
dzinnym, oznaczonym na rysunku planu szra-
fami; 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 
60% terenu inwestycji; 

4) obowiązują nastĉpujące zasady realizacji no-
wych budynków oraz rozbudowy lub nadbu-
dowy istniejących: 
a) realizacja nowych budynków przy uwzglĉd-

nieniu wyznaczonych na rysunku planu nie-
przekraczalnych linii zabudowy. Linia zabu-
dowy dla ulicy Kity (pierwsza linia zabudo-
wy), pokrywa siĉ czĉņciowo z linią rozgrani-
czającą drogi wojewódzkiej nr 971 biegnącą 
w granicy istniejących budynków, z uwagi 
na ochronĉ wpisanego do rejestru zabytków 
układu urbanistycznego (numer A - 333, de-
cyzja Nr 133 z dnia 18.03.1983 r.); 

b) dopuszcza siĉ realizacjĉ nowych budynków 
w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej lub 
zwartej w tym realizowanej w granicach 
działek; 

c) dopuszcza siĉ realizacjĉ łącznika miĉdzy 
budynkami lokalizowanymi w terenach wy-
znaczonych nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy jako pierwsza i druga linia zabu-
dowy, na zasadach: 
- usytuowania łącznika nad poziomem 

stropu pierwszej kondygnacji nadziem-
nej; 

- szerokoņć łącznika nie może przekraczać 
¼ szerokoņci ņciany (elewacji budynku), 
do której łącznik przylega 
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d) wysokoņć nowo realizowanych budynków 
oraz budynków podlegających rozbudowie 
lub nadbudowie: 
- realizowanych w pierwszej linii zabudo-

wy od ulicy Kity, nie może być niższa niż 
10 m i nie może przekroczyć 15 m; 

- realizowanych w drugiej linii zabudowy 
od ulicy Kity, nie może być niższa niż 9 m 
i nie może przekroczyć 12 m; 

e) realizacja dachów jako dwuspadowych lub 
wielopołaciowych o kącie nachylenia głów-
nych połaci od 30o do 45o i kolorystyce po-
krycia połaci dachowych, takiej jak ciemno-
czerwony, ciemnobrązowy lub grafitowy. 
Dopuszcza siĉ przekrycia czĉņci budynków 
dachami pulpitowymi; 

f) zakaz przesuwania głównych połaci dacho-
wych wzglĉdem siebie w płaszczyźnie pio-
nowej oraz realizacji połaci dachowych 
o różnym kącie nachylenia (nie dotyczy 
otwarć dachowych), 

g) dopuszcza siĉ otwarcia dachowe w formie 
okien połaciowych i lukarn, przy czym szero-
koņć jednej lukarny liczona w najszerszym 
jej miejscu (tzn. szerokoņć czołowej ņciany 
lukarny bez okapów), nie może przekroczyć 
1/2 długoņci całej połaci dachowej. Łączna 
szerokoņć lukarn nie może przekroczyć 2/3 
długoņci całej połaci dachowej. Zakaz otwie-
rania dachów jako otwarć pulpitowych wy-
chodzących z kalenicy na długoņci powyżej 
1/2 długoņci dachu, 

h) zakaz stosowania na elewacjach sidingu 
z tworzyw sztucznych oraz prefabrykowane-
go detalu typu tralki, figury itp., 

i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 
elewacji i intensywnych kolorów. Obowiązu-
je stosowanie kolorów pastelowych, 

5) obowiązuje zachowanie niemniej niż 20% po-
wierzchni terenu inwestycji pod tereny biolo-
gicznie czynne; 

6) dostĉp do terenu z położonych poza obszarem 
objĉtym planem: 

a) istniejącej drogi publicznej klasy głównej 
(ulica Kity), na warunkach zarządcy drogi; 

b) zjazdem publicznym z projektowanej drogi ser-
wisowej, połączonej z projektowaną drogą pu-

bliczną klasy głównej, na warunkach zarządcy 
drogi; 

7) obowiązek realizacji miejsc postojowych, 
w zależnoņci od potrzeb – niemniej niż 5 miejsc po-
stojowych i nie wiĉcej niż 50. 

 
Rozdział 2 

USTALENIA PLANU DLA TERENÓW KOMUNIKACJI. 

§ 7. USTALENIA PLANU DLA TERENÓW DRÓG 

1. Tereny komunikacji – czĉņć drogi klasy głównej 
oznaczona symbolem KDG – pow. 0,01 ha, reali-
zowanej na zasadach okreņlonych w przepisach 
odrĉbnych. 

1) Dopuszcza siĉ obniżenie klasy drogi z KDG na 
niższą, po zrealizowaniu planowanego układu 
komunikacyjnego w północnej czĉņci miasta; 

2) Po zrealizowaniu planowanego układu komuni-
kacyjnego w północnej czĉņci miasta 
i przełożeniu ruchu, dopuszcza siĉ wykorzysta-
nie terenu drogi KDG na cele związane 
z przeznaczeniem terenu sąsiedniego, oznaczo-
nego symbolem U. 

 
DZIAŁ III 

PRZEPISY PRZEJŅCIOWE I KOŃCOWE. 

§ 8. Ustala siĉ z tytułu uchwalenia planu 
i związanego z tym wzrostu wartoņci nieruchomoņci, 
stawkĉ dla naliczania opłat w wysokoņci: 

1. 15% dla terenów zabudowy usługowej. 

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza siĉ Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Wo-
jewództwa Małopolskiego. 

§ 11. Uchwała podlega publikacji na stronie in-
ternetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzĉdu 
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Jerzy Majka 

  



Dziennik Urzĉdowy 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr XIV.192.2011 
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
z dnia 27 października 2011 r. 

 
Rysunek planu 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalĉ źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 

  

* 
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Przewodniczący Rady Gminy  
Jerzy Majka 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XIV.192.2011 
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
z dnia 27 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY MIASTA I GMNY 
UZDROWISKOWEJ MUSZYNA O SPOSOBIE 
REALIZACJI I ZASADACH FINANSOWANIA 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRSATRUKTURY 
TECHNICZNEJ, NALEŉĄCYCH DO ZADAŃ 

WŁASNYCH GMINY. 

Wymagane przepisami w/w rozstrzygniĉcie 
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna jest 
bezprzedmiotowe, ponieważ budżet gminy nie bĉdzie 
obciążony skutkami finansowymi wynikającymi 
z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana 
przestrzennego „Muszyna 1”. 

Na terenie objĉtym miejscowym planem za-
gospodarowana przestrzennego „Muszyna 1”, gmina 
nie bĉdzie musiała ponosić żadnych kosztów związa-

nych z przygotowaniem inwestycji do realizacji (na-
byciem lub podziału gruntów) czy też np.: budową 
nowych lub modernizacją istniejących dróg. Zapisy 
nowego planu nie wprowadzają zmian w terenach, 
w których znajdują siĉ nieruchomoņci stanowiące 
własnoņć Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, 
jak również w terenach, których zagospodarowaniem 
na cele publiczne miasto mogłoby być zainteresowa-
ne. Dostĉp i dojazd do nieruchomoņci komercyjnej, 
na której realizowane bĉdzie planowana przez właņci-
ciela działek inwestycja zapewnia istniejąca droga 
publiczna (ul. Kity). 

W związku z powyŊszym, budŊet gminy nie 
bĉdzie obciąŊony konsekwencjami finansowymi 
wynikającymi z uchwalenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego „Muszyna 1”. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Jerzy Majka 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XIV.192.2011 
Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
z dnia 27 października 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY MIASTA I GMINY 
UZDROWISKOWEJ MUSZYNA O SPOSOBIE 

ROZPATRZENIA NIEUWZGLĈDNIONYCH UWAG 
ZGŁOSZONYCH DO "MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MUSZYNA1". 

Zgodnie z wykazem uwag zgłoszonych do pro-
jektu ”Miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Muszyna 1.”, wyłożonego do wglądu pu-
blicznego, nie wpłynĉła ani jedna uwaga. 

 

W związku z powyższym, wymagane przepisami 
rozstrzygniĉcie Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna jest bezprzedmiotowe. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Jerzy Majka 
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5365  

UCHWAŁA NR XV/92/11 
 RADY GMINY OŅWIĈCIM 

 z dnia 19 października 2011 r. 

w sprawie:utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy 
Oņwiĉcim” oraz uchwalenia jej statutu.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 
2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 11 i 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 
1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoņci 
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. 
zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U Nr 157 poz.1240 z późn. zm.), Rada Gminy 
Oņwiĉcim uchwala co nastĉpuje 

§ 1.  

1. Z dniem 1 stycznia 2012 r. tworzy siĉ samorządową 
instytucjĉ kultury pod nazwą: Oņrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji Gminy Oņwiĉcim z siedzibą 
w Brzezince przy ulicy Sportowej 9. 

2. Oņrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oņwiĉ-
cim podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultu-
ry. 

3. Oņrodkowi Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy 
Oņwiĉcim nadaje siĉ Statut, stanowiący Załącznik 
Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wójtowi 
Gminy Oņwiĉcim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym Woje-
wództwa Małopolskiego. 

 
Przewodniczący Rady  

Piotr Ņreniawski 
  


