
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA

 NR XVIII/185/2011 

RADY GMINY MSZANA DOLNA 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana 

Dolna wsi Mszana Górna.  

Na podstawie art.3 ust.1, art. 20 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „ustawą”, 

art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 

z późn. zmianami), Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza zgodność ustaleń zmiany planu ze STUDIUM 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna uchwalonym Uchwałą 

Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 grudnia 1999 roku (z późn. zm.) i uchwala co 

następuje.  

 

Rozdział 1. 
PRZEPISY FORMALNE  

 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi 

Mszana Górna, wprowadzonego uchwałą Nr XLVIII/412/06 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 8 lutego 

2006r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 757 poz. 4582) dotyczącą zapisów zawartych w części 

tekstowej planu.  

2. Zakres zmiany części tekstowej miejscowego planu, o którym mowa w ust.1 jest zgodny z uchwałą 

Rady Gminy Mszana Dolna Nr XLVI/579/10 z dnia 31 marca 2010r. w sprawie przystąpienia do zmiany 

miejscowego planu, o którym mowa w ust. 1, ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr LIV/690/10 

Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 listopada 2010 r.  

3. Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie Rady Gminy Mszana Dolna o sposobie 

rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania, o którym mowa w art.20 ust.1 „ustawy”.  

                                                      
 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego. 
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Rozdział 2. 

USTALENIA ODNOSZĄCE SIĘ DO ZAKRESU ZMIANY PLANU, O KTÓRYM MOWA  

W § 1 UST.1  

 

§ 2.  

1. W § 6 dot. ustaleń w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, punkt 4 otrzymuje 

brzmienie: „Obszar objęty planem pozostaje w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, utworzonego Rozporządzeniem Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006r. 

(Dz. U. Woj. Małopolskiego z 2006 r., Nr 806 poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 Rozporządzenia 

Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego z dnia 6 lipca 2007r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 499, 

poz. 3294). W związku z tym na obszarze objętym planem obowiązują zakazy i nakazy wynikające 

z wymienionego rozporządzenia.”  

2. W § 8 dodaje się punkt 5 o następującym brzmieniu: „W zakresie łączności telekomunikacyjnej - utrzymuje 

się istniejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunikacyjne z możliwością remontów i przebudowy oraz 

dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia 

telekomunikacji.”  

3. W § 9 ust. 2 ustaleń szczegółowych pkt 5 otrzymuje nowe brzmienie: „ Przy lokalizacji obiektów 

kubaturowych oraz rozbudowy istniejących obiektów w granicach terenu objętego planem należy zachować 

odległość nie mniejszą niż 7 m. od górnej krawędzi skarpy brzegowej potoku Mszanka.”  

 

Rozdział 3. 
PRZEPISY KOŃCOWE  

 

§ 3. Pozostała treść uchwały wymienionej w § 1 ust. 1 pozostaje bez zmian.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana Dolna.  

§ 5.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

2. Uchwała podlega także ogłoszenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Mszana Dolna.  

 

  Przewodniczący Rady Gminy  

Jan Chorągwicki 
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Załącznik  
do Uchwały Nr XVIII/185/2011   

Rady Gminy Mszana Dolna   

z dnia 28 grudnia  2011 r.  

 

Rozstrzygnięcia Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie uwag do projektu zmiany planu oraz w sprawie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury, które należą do zadań własnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

1. Po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 23 grudnia 2011r. stwierdzającym 

brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna 

wsi Mszana Górna , uchwalonego uchwałą Nr XLVIII/412/06 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 8 lutego 

2006r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 757 poz. 4582) dotyczącej zapisów zawartych w części 

tekstowej planu - w okresie wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu – Rada 

Gminy Mszana Dolna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia , o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 

z późn. zm.).  

2. W związku z tym, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna 

wsi Mszana Górna nie zawiera ustaleń dot. realizacji inwestycji, które należą do zadań własnych gminy, 

Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia , o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.717 z późn. 

zm.).  

 

 Przewodniczący Rady Gminy  

Jan Chorągwicki 
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