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Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XXXV/383/09

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� Glisne dzia³ki 1853/1, 1853/2

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

Glisne dzia³ki 1853/1, 1853/2, w okresie wy³o¿enia tego pro-

jektu do wgl¹du publicznego i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿e-

nia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa

w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

Za³¹cznik Nr 3

do Uchwa³y Nr XXXV/383/09

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Mszana Dolna - wie� Glisne dzia³ki 1853/1, 1853/2

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

niem Wójta Gminy Mszana Dolna, stwierdzaj¹cym brak zapi-

sanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹-

cych do zadañ w³asnych gminy w projekcie zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Glisne

dzia³ki 1853/1, 1853/2, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniê-

cia 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

1552

Uchwa³a* Nr XXXV/384/09
Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 30 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna - wie�
Kasina Wielka dzia³ka nr 10091, czê�æ dzia³ki 9995.

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40

ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 3 ust. 1,

art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80

poz. 717 z pó�n. zm.) oraz art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lute-

go 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. z 2004 r.

Nr 121 poz. 1266 z pó�niejszymi zmianami) w zwi¹zku

z Uchwa³¹ Nr XVII/195/07 i Nr XVII/196/07 Rady Gminy Msza-

na Dolna z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia do

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka Rada Gminy Msza-

na Dolna 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 Msza-

na Dolna wie� Kasina Wielka wprowadzony Uchwa³¹

Nr XXXIV/281/05 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycz-

nia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego z 2005 r Nr 153

poz. 971 z pó�n. zm.)

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

czasowego dla terenów obejmuj¹cych dzia³kê nr 10091

i czê�æ dzia³ki nr 9995 we wsi Kasina Wielka, uchwalone ni-

niejsz¹ uchwa³¹.

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

planów wymienionych w punkcie 2, sporz¹dzone na ma-

pach sytuacyjnych wykonanych na bazie mapy zasadniczej,

zarejestrowanych w Powiatowym O�rodku Dokumentacji

Geodezyjno - Kartograficznej, w skali 1:1000, stanowi¹ce

za³¹cznik Nr 1 i za³¹cznik Nr 2 i bêd¹ce integraln¹ czê�ci¹

niniejszej uchwa³y.

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

wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Mszana Dolna uchwalone Uchwa³¹ Nr XIII/139/99 Rady

Gminy Mszana Dolna 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. Teren objêty planem 1 po³o¿ony jest w obszarze o p³ytkim

poziomie wód gruntowych. Dla obszaru tego obowi¹zuje

okre�lenie sposobu posadowienia obiektów i wymogów kon-

strukcyjnych zgodnie z przepisami odrêbnymi, dotycz¹cymi

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów.

4. Tereny objête planami nie s¹ zagro¿one osuwaniem siê mas

ziemnych, nie s¹ zagro¿one powodzi¹ i nie znajduj¹ siê w stre-

fie ochrony sanitarnej ujêæ wody.

5. Ustalenia planów nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania

przepisów odrêbnych.

Poz. 1551, 1552

_________

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-

³opolskiego.
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§ 4

Przeznacza siê na cele nierolnicze i niele�ne grunty rolne

objête planem 1 klasy R IVb o powierzchni 0,11 ha, planem 2
klasy R IVb o powierzchni 0,17 ha i klasy R V, nie objête kom-

pleksami rolnymi wyznaczonymi w studium i nie wymagaj¹ce

zgody o której mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lute-

go 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

1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

2. Obowi¹zuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu,

zgodnie z zasadami podanymi w § 6.

3. Obowi¹zuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad po-

danych w § 7.

4. 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 na granicy terenu objêtego

planem dopuszczalnego poziomu ha³asu okre�lonego w prze-

pisach odrêbnych jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej.

4) Tereny objête planami znajduj¹ siê w granicach Po³udnio-

woma³opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Roz-

porz¹dzenie Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia

24.11.2006 r. - Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 806 poz. 4862

i Nr 9/07 z 6.07.2007 r. - Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 499

poz. 3294). Na obszarach objêtych planami obowi¹zuj¹ usta-

lenia i zakazy wynikaj¹ce z wymienionego rozporz¹dzenia.

5) Na obszarach objêtych planami nie wystêpuj¹ inne formy

ochrony przyrody.

§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury:
1) Obowi¹zuje kszta³towanie architektury obiektów harmonizu-

j¹cej z krajobrazem i nawi¹zuj¹cej do architektury otoczenia.

2) Na obszarach objêtych planami 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 zachowania stref ochronnych od linii elektro-

energetycznych w wielko�ciach zgodnych z przepisami od-

rêbnymi.

3) utrzymanie istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej i pod-

³¹czenie nowych obiektów do istniej¹cych sieci.

4) obowi¹zek utrzymania ustalonych w planie dotychczaso-

wym szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogi gminne

dojazdowe.

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

Plan 1 - dzia³ka nr 10091
1. Teren oznaczony symbolem 1 MN obejmuj¹cy dzia³kê

nr 10091 we wsi Kasina Wielka o powierzchni 0,11 ha, sta-

nowi¹cy grunty rolne klasy R IVb, przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynku miesz-

kalnego jednorodzinnego. Dopuszcza siê realizacjê budyn-

ków gospodarczych i gara¿y dla samochodów osobowych.

Obowi¹zuje realizacja budynków bez podpiwniczenia. Przed

rozpoczêciem procesu inwestycyjnego obowi¹zuje wyko-

nanie, w zale¿no�ci od kategorii geotechnicznej obiektu, do-

kumentacji geotechnicznej lub geologiczno - in¿ynierskiej.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³to-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Dla budynków obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachyle-

nia po³aci dachowych 30-450. Obowi¹zuje ciemna kolory-

styka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebie-

skich oraz pokrycia dachu materia³ami nie dopuszczony-

mi przepisami odrêbnymi.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ budynków dwie kon-

dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêcej jed-

nak ni¿ 10 m licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej kaleni-

cy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od poziomu terenu

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-

budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i po-

wierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50% po-

wierzchni dzia³ki.

5) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 1 MN w za-

kresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci lub w³asnego ujê-

cia, zlokalizowanego w obrêbie dzia³ki.

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 ob-

szarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza

siê budowê szczelnego zbiornika bezodp³ywowego na nie-

czysto�ci ciek³e okresowo opró¿nianego, z wywozem �cie-

ków 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 lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na

warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

Poz. 1552
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5) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci na warunkach okre-

�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

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 1 MN z istniej¹cej drogi gminnej (dz.10064)

s³u¿ebno�ci¹ przejazdu przez dzia³kê 10074.

§ 10

Plan 2 - czê�æ dzia³ki nr 9995
1. Teren oznaczony symbolem 2 MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³-

ki nr 9995 we wsi Kasina Wielka o powierzchni 0,27 ha,

stanowi¹cy grunty rolne klasy R IVb o powierzchni 0,17 ha

i klasy R V o powierzchni 0,10 ha, przeznacza siê na tere-
ny zabudowy mieszkaniowej dla realizacji budynków

mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza siê realizacjê

budynków gospodarczych i gara¿y dla samochodów oso-

bowych. Dopuszcza siê podzia³ na dwie dzia³ki o powierzch-

ni nie mniejszej ni¿ 0,10 ha z obowi¹zkiem zapewnienia do

nich dojazdów.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³to-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Dla budynków obowi¹zuj¹ dachy strome o k¹cie nachyle-

nia po³aci dachowych 30-450. Obowi¹zuje ciemna kolory-

styka dachów z wykluczeniem kolorów ¿ó³tych i niebie-

skich oraz pokrycia dachu materia³ami nie dopuszczony-

mi przepisami odrêbnymi.

2) Obowi¹zuje maksymalna wysoko�æ budynków dwie kon-

dygnacje nadziemne w tym druga w dachu, nie wiêcej

jednak ni¿ 10 m licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szej

kalenicy. Poziom parteru maksymalnie 1,20 m od pozio-

mu terenu

3) W elewacjach wyklucza siê stosowanie paneli z tworzyw

sztucznych, kamieni otoczaków i jaskrawych kolorów.

4) Obowi¹zuje usytuowanie budynków w odleg³o�ci nie

mniejszej ni¿ 15 m od zewnêtrznej krawêdzi jezdni drogi

gminnej.

5) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje powierzchnia za-

budowy nie wiêksza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki i po-

wierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50% po-

wierzchni dzia³ki.

6) Obowi¹zuje uwzglêdnienie istniej¹cego uzbrojenia w sie-

ci infrastruktury technicznej.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi terenów 2 MN w za-

kresie infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej.

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 ob-

szarze wsi. Do czasu realizacji tej kanalizacji dopuszcza

siê budowê szczelnego zbiornika bezodp³ywowego na nie-

czysto�ci ciek³e okresowo opró¿nianego, z wywozem �cie-

ków 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 lub energii elektrycznej.

4) Doprowadzenie energii elektrycznej z istniej¹cej sieci na

warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹,

w oparciu o bilans zapotrzebowania mocy.

5) Doprowadzenie gazu z istniej¹cej sieci na warunkach okre-

�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

6) Usuwanie odpadów poprzez segregacjê i gromadzenie

ich w przystosowanych pojemnikach, usytuowanych

zgodnie z przepisami odrêbnymi i wywo¿enie w sposób

zorganizowany.

4. Dojazd do terenów 2 MN z istniej¹cej drogi gminnej (dz. 9551).

USTALENIA KOÑCOWE

§ 11

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego plana-

mi, dopuszcza siê dotychczasowe zagospodarowanie i u¿ytko-

wanie.

§ 12

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

w stosunku procentowym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci

w wyniku uchwalenia planu w wysoko�ci 2%.

§ 13

Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y s¹:

1) rysunek planu 1 w skali 1:1000, zaopatrzony stosown¹ klau-

zul¹ jako za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,

2) rysunek planu 2 w skali 1:1000, zaopatrzony stosown¹ klau-

zul¹ jako za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y,

3) rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych

do projektu planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3,

4) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 4.

§ 14

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Mszana

Dolna.

§ 15

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 Ma³opol-

skiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

Poz. 1552
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Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXXV/384/09

Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 30 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA
- wie� KASINKA WIELKA dz. 10091

RYSUNEK PLANU 1
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.

Poz. 1552
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MSZANA DOLNA - skala 1:10000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:10000.

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

Poz. 1552
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Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr XXXV/384/09

Rady Gminy Mszana Dolna

z dnia 30 marca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZANA DOLNA
- wie� KASINKA WIELKA czê�æ dz. 9995

RYSUNEK PLANU 2
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.
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Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 217

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY MSZANA DOLNA - skala 1:10000*

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:10000.

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

Za³¹cznik Nr 3

do Uchwa³y Nr XXXV/384/09

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� Kasina Wielka dz. 10091, czê�æ dz. 9995

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

Kasina Wielka dz. 10091, czê�æ dz. 9995, 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 plano-

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

poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

Za³¹cznik Nr 4

do Uchwa³y Nr XXXV/384/09

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

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Mszana Dolna

- wie� Kasina Wielka dz. 10091, czê�æ dz. 9995

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

niem Wójta Gminy Mszana Dolna, stwierdzaj¹cym brak zapi-

sanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale¿¹-

cych do zadañ w³asnych gminy w projekcie zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kasi-

na Wielka dz. 10091, czê�æ dz. 9995, stwierdza brak potrzeby

rozstrzygniêcia o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

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

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: S. Wojciaczyk

Poz. 1552


