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Uwaga nr 27 dotyczy przeznaczenia działki nr 264 pod 
zabudowę zagrodową.  

Uwagę uwzględniono częņciowo, włączając częņć 
wymienionej w treņci uwagi działki do terenów zabu-
dowy zagrodowej. Do terenów przeznaczonych do za-
budowy nie włączono natomiast częņci zachodniej 
i południowej działki. Częņć terenów położona wzdłuż 
zachodniej granicy działki nr 264 zgodnie 
z obowiązującą klasyfikacją gruntów jest terenem le-
ņnym, który zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-
wa wyłączony jest z zabudowy. Natomiast południowa 
częņć działki, na powierzchni nie stanowiącej gruntu 
leņnego, ze względu na jej kształt i parametry (szerokoņć 
od 15 do 20 m) nie może być włączona do terenów za-
budowy, ze względu na wymaganą przepisami prawa 
budowlanego odległoņć projektowanej zabudowy od 
istniejącej drogi i terenów leņnych.  

Uwaga nr 28 dotyczy powiększenia terenu 9.MN 
o działkę nr 33/8, celem budowy domu jednorodzinnego 
na przedmiotowej działce.  

Uwagę uwzględniono częņciowo, w związku z faktem, 
iż ņrodkowa i zachodnia częņć działki nr 33/8 położna 
jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego w zasięgu terenów zainwesto-
wanych, korzystnych do zabudowy jako dopełnienie 
istniejących struktur. Z zabudowy wyłączono jedynie 
wschodnią częņć przedmiotowej działki, która przylega 
bezpoņrednio do skarpy przypotokowej i która w obo-
wiązującym studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy znajduje się 
w wyłączonych z zabudowy terenach strefy ekologicznej 
potoku Moszczenica  

UWAGI ZŁOŻONE W TRAKCIE DRUGIEGO WYŁOŻE-
NIA PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
(w dniach 1 marca 2011r. do 29 marca 2011r.)  

Uwaga nr 1 dotycząca przeznaczenia działki 330 pod 
zabudowę zagrodową o profilu sadowniczym.  

 

Uwaga jest bezprzedmiotowa, ponieważ nie dotyczy 
terenów które podlegały wyłożeniu do wglądu publicz-
nego. Zgodnie bowiem z art. 18 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu 
planu miejscowego może wnieņć każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonym do 
publicznego wglądu. Nie mniej jednak działka wymie-
niona we wniosku nie może zostać włączona do tere-
nów przeznaczonych do zabudowy ze względu na jej 
położenie w obowiązującym studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Stary Sącz, w terenach wskazanych do objęcia 
zakazem zabudowy obejmujących:  

- tereny rolne położone w terenach o najwyższych walo-
rach krajobrazowych i wysokich walorach widokowych,  

- obszary otwarte rolno – zadrzewieniowych oraz tere-
ny ciągów ekologicznych, w których konieczna jest 
zmiana charakteru użytkowania dla zapewnienia 
spójnoņci struktur przyrodniczych.  

W ustaleniach studium w terenach o najwyższych 
walorach krajobrazowych wskazany jest zakaz zabudo-
wy, tworzenia nowych siedlisk, w tym związanych 
z prowadzeniem gospodarstw rolnych i obsługą rolnic-
twa i przeznaczania gruntów na cele nierolnicze, kom-
pleksowego zalesiania oraz realizacji naziemnych urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (głównie linii energe-
tycznych i wież telefonii komórkowej). Zgodnie bowiem 
z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowania 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zmianami) ustalenia obowiązującego na 
obszarze gminy studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla orga-
nów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych, 
a rada gminy zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uchwala 
plan miejscowy po stwierdzeniu jego zgodnoņci 
z ustaleniami studium.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu 
Kazimierz Gizicki 
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UCHWAŁA NR IX/57/2011 
RADY GMINY RABA WYŻNA 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa  
w Gminie Raba Wyżna. 

Na podstawie art.20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. 
zmianami), 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 późn. zmianami), Rada 
Gminy Raba Wyżna:  

1. po stwierdzeniu zgodnoņci zmiany planu z ustale-
niami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Raba Wyżna 
uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/188/2000 Rady 
Gminy Raba Wyżna z dnia 30 listopada 2000 roku 
(z późn. zmianami), 

2. po rozstrzygnięciu o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu zmiany planu, 

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

uchwala co następuje. 

 
Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie 
Raba Wyżna, zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XLIV/331/2006 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 
27 lutego 2006r. w sprawie miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa 
w gminie Raba Wyżna (Dz. Urzęd. Wojew. Mało-
polskiego Nr 225 poz. 1535 z dnia 10.05.2006r. 
z późn. zm.) w zakresie przeznaczenia: 

1) działek nr: 84/354 i 5220/8 oraz częņci działek nr: 
203/2, 203/3, 4853/28, 4827, 853/1, 853/2 i 852 – 
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 

2) działek nr: 5896/29, 5896/30, 5884/1, 5994/7, 
6120/9, 6120/20 – na tereny zabudowy mieszka-
niowej i usług, 

3) działek nr: 5894/2, 5894/10, 162/26, 162/27, 
162/28, 162/29, 162/30, 162/31 i 162/10 oraz czę-
ņci działek nr: 581/2, 580/4 i 692/7 – na tereny 
usług komercyjnych, 

zwaną w tekņcie niniejszej uchwały planem. 

2. Plan obejmuje tereny okreņlone na załącznikach 
graficznych do Uchwał Rady Gminy Raba Wyżna: 
Nr XL/350/2009 z dnia 29 października 2009r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna 
i Nr XL/351/2009 z dnia 29 października 2009 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna 
w zakresie działek o nr: 5826, 5828, 156, 162/9, 
159, 581/2, 580/4, 692/7 położonych w miejscowo-
ņci Skawa. 

§ 2.  

1. Treņć niniejszej uchwały stanowi częņć tekstową 
planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunki planu sporządzone na kopii map zasad-
niczych w skali 1:1000 jako załączniki Nr 1 do 10 
do niniejszej Uchwały, 

2) rozstrzygniecie Rady Gminy Raba Wyżna 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
– jako zał. Nr 11, 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Raba Wyżna 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania - jako zał. Nr 12. 

3. Integralną częņcią ustaleń planu są następujące 
elementy rysunków planu: 

1) granice terenu objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu oraz o różnych warunkach zabudowy 
i zagospodarowania wraz z symbolami identyfi-
kującymi, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

4. Rysunki planu zawierają ponadto oznaczenia 
i elementy objaņnione w legendzie rysunku planu 
– nie stanowiące ustaleń, o których mowa 
w ust. 3. 

5. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Raba Wyżna, obejmującą 
ustalenia wymienione w tekņcie niniejszej 

uchwały oraz ustalenia okreņlone na załączni-
kach graficznych nr: 1 do 10 do tej uchwały, 

2) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą ob-
szar na tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach i warunkach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umieszczo-
na ņciana budynku lub innych obiektów kubatu-
rowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi 
lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu 
elementów zagospodarowania terenu; zakaz ten 
nie dotyczy elementów architektonicznych ta-
kich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, 
wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejņcia, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych 
detali wystroju architektonicznego, 

4) przepisach odrĉbnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy okreņlone w ustawach oraz 
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz aktami do niej wykonawczymi, 

5) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez 
to takie przeznaczenie, które przeważa na danym 
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podsta-
wowy, który wzbogaca lub uzupełnia a nie po-
woduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym, 

7) ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to 
ņrednią arytmetyczną poziomów terenu od stro-
ny przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie 
rzutu budynku, 

8) wysokoņci zabudowy (budynków) – rozumie się 
przez to wymiar pionowy mierzony od ņrednie-
go poziomu terenu do najwyższego punktu kon-
strukcji dachu wraz z jego pokryciem, jeżeli usta-
lenia zawarte w § 6 nie definiują inaczej, 

9) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię budynków, liczoną nad tere-
nem po zewnętrznym obrysie przegród ze-
wnętrznych. Do powierzchni zabudowy nie wli-
cza się częņci budynków nadwieszonych nad te-
renem takich jak balkon i wykusz, 

10) dachu namiotowym – rozumie się przez to dach 
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiega-
jących się w jednym wierzchołku, 

11) usługach komercyjnych – należy przez to rozumieć 
usługi realizowane ze ņrodków niepublicznych, na-
stawione na osiągnięcie zysku, w szczególnoņci 
usługi z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, 
rzemiosła produkcyjnego, obiektów i urządzeń ob-
sługi turystyki i komunikacji. 

 
Rozdział II 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 3.  

1. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu, linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, 
warunków i zasad kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenów, w tym szczególnych wa-
runków wynikających z potrzeby ochrony ņrodo-
wiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej, nieprzekraczalnych linii zabudowy. 
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2. Jako zgodne z planem uznaje się: 

1) wyznaczenie tras urządzeń liniowych związa-
nych z rozbudową systemów infrastruktury 
technicznej służącej wyposażeniu inżynierskie-
mu terenów przeznaczonych do zainwestowania 
stosownie do szczegółowych rozwiązań tech-
nicznych, jeżeli nie koliduje to z innymi ustale-
niami planu, 

2) wyznaczenie i urządzenie dróg dojazdowych 
wewnętrznych pod warunkiem, że nie będzie to 
stanowić utrudnienia w wykorzystaniu terenów 
przyległych do drogi zgodnie z ich przeznacze-
niem w planie. 

3. W obszarze objętym planem nie wyznacza się tere-
nów przeznaczonych do tymczasowego zagospo-
darowania, innego niż użytkowanie dotychczaso-
we przed uchwaleniem planu. 

4. Użytkowanie dotychczasowe, o którym mowa 
w ust. 1 może być kontynuowane do czasu uzy-
skania przez innego użytkownika prawa do wyko-
rzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem 
w niniejszym planie. 

§ 4.  

1. W zakresie ochrony ņrodowiska i krajobrazu ustala 
się co następuje: 

1) Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów 
ņrodowiska przyrodniczego, w szczególnoņci 
czystoņci wód, powietrza atmosferycznego, 
gleb. 

2) W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w ņrodowisku 
dla terenów oznaczonych symbolem MN - jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, dla terenów oznaczonych sym-
bolami: MU, Uk jak dla terenów przeznaczonych 
na cele mieszkaniowo-usługowe. 

3) Obowiązuje zachowanie wymogów ochrony 
przyrody, ņrodowiska i kształtowania ładu prze-
strzennego. W zagospodarowaniu działek obo-
wiązuje ochrona zadrzewienia oraz realizacja zie-
leni wysokiej i ņredniej gatunków rodzimego 
pochodzenia zgodnie z siedliskiem, dla złago-
dzenia negatywnych zmian w krajobrazie. 

4) Obowiązuje zakaz realizacji inwestycji mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko za 
wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych. 

5) Tereny obejmujące działki nr: 5894/2, 5894/10 
(plan 9), działki nr: 5896/29, 5896/30, 5884/1 
i 5994/7 (plan 6) i działki nr 6120/9 i 6120/20 
(plan 7) znajdują się w obrębie głównego zbior-
nika wód podziemnych – GZWP nr 439, dla któ-
rego należy zachować warunki wynikające 
z przepisów odrębnych. 

6) Obowiązuje zachowanie ciągłoņci wszystkich 
cieków wodnych wyróżnionych i nie wyróżnio-
nych na rysunkach planu z możliwoņcią realiza-
cji prac konserwacyjnych i remontowych w celu 
zabezpieczenia przed powodzią. 

§ 5. W zakresie infrastruktury technicznej, uzbro-
jenia terenu i melioracji ustala się co następuje: 

1. Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 
bezpoņrednio do gruntu i wód powierzchniowych, 

zakaz gromadzenia odpadów stałych poza pojem-
nikami przeznaczonymi na ich składowanie. 

2. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od sieci 
infrastruktury technicznej w wielkoņciach zgod-
nych z przepisami odrębnymi. 

3. Zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodocią-
gowej lub z własnej studni na warunkach okreņlo-
nych w przepisach odrębnych. 

4. Odprowadzenie ņcieków komunalnych docelowo 
do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
z odprowadzeniem ņcieków na wysokosprawną 
oczyszczalnię ņcieków. Do czasu realizacji tego 
systemu dopuszcza się wykonanie bezodpływo-
wych zbiorników z okresowym wywozem ņcieków 
na istniejącą oczyszczalnię. Dopuszcza się realiza-
cję przyobiektowych, oczyszczalni o sprawnoņci 
powyżej 90% za wyjątkiem oczyszczalni opartych 
na rozsączkowaniu ņcieków. Dla terenów usług 
komercyjnych, oznaczonych symbolem „Uk”, 
ustala się w zależnoņci od rodzaju inwestycji moż-
liwoņć realizacji podczyszczalni ņcieków zgodnie 
z wymogami zawartymi w przepisach odrębnych. 
Wody opadowe z placów manewrowych, posto-
jowych o powierzchni powyżej 0,10 ha należy od-
prowadzać do odbiornika poprzez separatory bło-
ta i zawiesin ropopochodnych. 

5. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie 
zorganizowanym pod nadzorem władz gminy lub 
na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą od-
padów, zgodnie z obowiązującymi przepisami od-
rębnymi. Nakłada się obowiązek segregacji odpa-
dów komunalnych u źródła ich powstawania, 
gromadzenie ich w przystosowanych pojemni-
kach, okresowo opróżnianych i w sposób zorgani-
zowany wywożonych poza obszar gminy na urzą-
dzone składowisko odpadów zgodnie z zawartymi 
przez władze Gminy porozumieniami. Obowiązuje 
zakaz gromadzenia odpadów niebezpiecznych. 

6. Ustala się indywidualny sposób zaopatrzenia 
w ciepło. W celu ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń do powietrza z procesów spalania obowiązu-
je zastosowanie urządzeń zapewniających nie 
przekraczanie standardów jakoņci ņrodowiska lub 
wykorzystanie niskoemisyjnych noņników energii 
jak: gaz, energia elektryczna, lekki olej opałowy, 
itp. Stosowane media i paliwa dla celów grzew-
czych nie mogą powodować przekroczenia do-
puszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza. 

7. Doprowadzenie energii elektrycznej siecią elektro-
energetyczną na warunkach okreņlonych 
w przepisach odrębnych. Utrzymuje się istniejące 
linie elektroenergetyczne w tym linie napowietrz-
ne ņredniego napięcia wyznaczone na rysunkach 
planu nr 1, 3 i 9 i oznaczone symbolem „E”, do-
puszczając przebudowę i rozbudowę w oparciu 
o przepisy odrębne. Dopuszcza się realizację no-
wych sieci, obiektów i urządzeń elektroenerge-
tycznych, w tym stacji transformatorowych. 

8. Ze względu na położenie terenów objętych planami 
nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 i 10 w obszarze zmeliorowa-
nym, inwestycje należy wykonać w sposób nie 
zagrażający funkcjonowaniu istniejących urządzeń 
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melioracyjnych oraz w sposób nie naruszający 
stosunki wodne na sąsiednich terenach. 

9. Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz 
dróg pożarowych zgodnie z przepisami odrębny-
mi. 

10. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie 
łącznoņci telekomunikacyjnej - utrzymuje się ist-
niejące urządzenia, sieci i obiekty telekomunika-
cyjne z możliwoņcią remontów i przebudowy 
oraz dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia 
terenu z zakresu łącznoņci publicznej w celu za-
pewnienia telekomunikacji. 

11. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnieją-
cych sieci infrastruktury technicznej oraz realiza-
cje nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu 
o przepisy odrębne. 

§ 6. Ustalenia w zakresie kształtowania zabudo-
wy, ładu przestrzennego i podziału terenów na nowe 
działki budowlane dla wszystkich terenów objętych 
planem. 

1. Forma i gabaryty budynków powinny nawiązywać 
do form architektury tradycyjnej, miejscowej, dla 
zapewnienia ciągłoņci w kształtowaniu architektury 
regionalnej. 

2. Wysokoņć budynków mieszkalnych nie może prze-
kroczyć 11 m od ņredniego poziomu terenu. Wy-
niesienie poziomu parteru (poziom ± 0,00) nie wię-
cej niż 1,20 od ņredniego poziomu terenu lub 0,60 
m od terenu od strony przystokowej. Dachy dwu-
spadowe lub wielospadowe, symetryczne o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych 
w przedziale od 35 do 50 stopni. Zakaz otwierania 
połaci dachowych (doņwietlenie poddasza) na od-
cinku większym niż 70% długoņci dachu, liczonej 
pomiędzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz 
realizacji dachów płaskich, namiotowych i pulpi-
towych (z uwzględnieniem ustaleń zawartych 
w ust. 3. Możliwoņć zastosowania lukarn i okien 
połaciowych. 

3. Wysokoņć budynków gospodarczych, garażowych 
realizowanych na terenie „MN” i „MU” nie może 
przekroczyć 8,0 m nad ņrednim poziomem terenu 
natomiast w zabudowie usług komercyjnych nie 
może przekroczyć 10 m. od ņredniego poziomu te-
renu. Dachy o kącie nachylenia głównych połaci 
w przedziale od 20 do 50 stopni. Dopuszcza się re-
alizację budynków gospodarczych i garaży dobu-
dowanych do budynków mieszkalnych z dopusz-
czeniem przykrycia ich dachami pulpitowymi 
o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu 
głównego budynku mieszkalnego. 

4. Dla obiektów usługowych dopuszczonych do reali-
zacji w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
„MN” ustala się dachy o kącie nachylenia głów-
nych połaci w przedziale od 20 do 50 stopni. Wy-
sokoņć tych obiektów nie może przekroczyć 10 m. 
nad ņrednim poziomem terenu. 

5. Dla obiektów usługowych w zabudowie mieszka-
niowej i usług (symbol „MU”) oraz dla obiektów 
usług komercyjnych (symbol „Uk”) ustala się obo-
wiązek kształtowania architektury harmonizującej 

z krajobrazem. Wysokoņć obiektów nie może prze-
kroczyć 14 m od poziomu terenu (licząc od poziomu 
terenu przy głównym wejņciu do budynku do naj-
wyżej położonej kalenicy). Dachy o kącie nachylenia 
głównych połaci w przedziale od 20 do 50 stopni. 
Dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia głów-
nych połaci dachowych poniżej 20 stopni, jeżeli wy-
nikać to będzie z technologii, przyjętych rozwiązań 
konstrukcyjnych i przepisów odrębnych z równo-
czesnym zakazem realizacji dachów płaskich (poni-
żej 5 stopni). Dopuszcza się możliwoņć lokalizowa-
nia obiektów usługowych w odległoņci mniejszej 
niż 3,0 m. od granicy działki. 

6. Dopuszcza się remont, przebudowę, rozbudowę 
i nadbudowę wszystkich istniejących budynków 
z możliwoņcią dostosowania do architektury 
i wysokoņci obiektów istniejących. 

7. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w sto-
nowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, 
czerwieni, zieleni, szaroņci). Kolorystyka elewacji 
w kolorach pastelowych lub drewna. Wyklucza się 
stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, 
betonowych elementów ozdobnych, tralek, ko-
lumn. 

8. W zabudowie mieszkaniowej, w granicach tere-
nów objętych zmianą planu obowiązuje zabez-
pieczenie niezbędnych, stałych miejsc postojo-
wych, jednak nie mniej niż 2 miejsca (lub garaż) 
na 1 budynek mieszkalny. Dla obsługi funkcji 
usługowej ustala się minimalny wskaźnik miejsc 
postojowych: 

1) dla usług gastronomii – 1 miejsce na 6 miejsc 
konsumpcyjnych, 

2) dla usług handlu - 1 miejsce na 20 m² po-
wierzchni użytkowej, 

3) dla pozostałych usług – 1 miejsce na 30 m² po-
wierzchni użytkowej. 

9. W przypadku podziału terenów na nowe działki 
budowlane obowiązują minimalne pow. działek 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
zabudowy mieszkaniowej i usług - 800 m². Ustala 
się minimalną szerokoņć nowo wydzielonej działki 
18 m. Dopuszcza się możliwoņć wydzielenia nowej 
działki z 15% tolerancją w/w parametrów pod wa-
runkiem, że nie spowoduje to naruszenia ładu 
przestrzennego, a zabudowa działki nie naruszy 
przepisów prawa budowlanego. Dla zabudowy 
usług komercyjnych wielkoņć nowo wydzielanej 
działki będzie uzależniona od potrzeb wynikają-
cych z rodzaju prowadzonej działalnoņci gospo-
darczej. Dla nowo wydzielonych działek obowiązu-
je zapewnienie dojazdu z drogi publicznej 
i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury 
technicznej. 

10. Obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie 
czynnej: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
„MN” – nie mniej niż 50% powierzchni dział-
ki, 

2) dla zabudowy mieszkaniowej i usług „MU” – 
nie mniej niż 30 % powierzchni działki, 

3) dla zabudowy usług komercyjnych „Uk” – nie 
mniej niż 20 % powierzchni terenu inwestycji. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 383 – 22964 – Poz. 3381 
 
11. Powierzchnia zabudowy nie może być większa niż: 

1) 50 % powierzchni działek dla zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej „MN”, 

2) 70 % powierzchni działek dla zabudowy miesz-
kaniowej i usług „MU”, 

3) 80 % powierzchni terenu inwestycji dla zabu-
dowy usług komercyjnych „Uk”. 

 
Rozdział III 

PRZEZNACZENIE TERENU 

§ 7.  

A. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNO-
RODZINNEJ 

1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej we wsi Skawa, ozna-
czone symbolem MN jako podstawowe prze-
znaczenie terenu, obejmujące: 

1) częņć działek nr: 203/2 i 203/3 o powierzchni 
~0,19 ha (Plan 1), 

2) działkę nr 5220/8 o powierzchni ~0,08 ha 
(Plan 2), 

3) częņć działek nr: 4853/28 i 4827 o powierzch-
ni ~0,26 ha (Plan 3), 

4) częņć działek nr: 853/1, 853/2 i 852 o po-
wierzchni ~0,25 ha (plan 4), 

5) działkę nr 84/354 o powierzchni ~ 0,20 ha 
(plan 5). 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się 
możliwoņć realizacji: 

1) usług (w budynkach wolnostojących lub 
wbudowanych w budynki mieszkalne) 
o uciążliwoņci (okreņlonej w przepisach od-
rębnych) zamykającej się w granicach terenu 
inwestycji, 

2) budynków gospodarczych, garaży, 
3) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury 

technicznej, 
4) dróg wewnętrznych, nie wydzielonych do-

jazdów, 
5) zieleni urządzonej, 
6) obiektów małej architektury, wiat i altan. 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń (w 
ramach użytkowania dopuszczalnego), wymie-
nionych w ust.2 jest dostosowanie ich do wy-
mogów i charakteru przeznaczenia podstawo-
wego terenu. Powierzchnia zabudowy usług nie 
może przekroczyć 30% powierzchni terenów 
objętych planem. 

4. Przy realizacji budynków na terenie objętym: 

1) planem nr 1 i 5 oraz na terenie obejmującym 
działkę nr 4827 (plan 3) obowiązuje zacho-
wanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
istniejących dróg dojazdowych zgodnie 
z rysunkami planu, 

2) planem nr 2 obowiązuje zachowanie nieprze-
kraczalnej linii zabudowy od granicy działki 
(nr 6939) istniejącej drogi dojazdowej 
w wielkoņci min. 5,0 m., 

3) planem nr 4 obowiązuje zachowanie nieprzekra-
czalnej linii zabudowy od krawędzi jezdni drogi 

publicznej klasy D w odległoņci min. 6,0 m (8,5 
m od osi drogi). 

5. Przy realizacji budynków na terenie objętym pla-
nem nr 1 oraz na terenie obejmującym działkę nr 
4827 (plan 3) obowiązuje zachowanie strefy 
technicznej (ochronnej) od wyznaczonej w planie 
istniejącej linii elektroenergetycznej napowietrz-
nej ņredniego napięcia, oznaczonej symbolem 
„E” zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Dostępnoņć komunikacyjna terenów bezpoņred-
nio z dróg publicznych lub poprzez istniejące 
i projektowane dojazdy. 

 
B. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ I USŁUG 

1. Wyznacza się w planie tereny zabudowy miesz-
kaniowej i usług, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MU z podstawowym przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usługami o uciążliwoņci (okreņlonej w przepi-
sach odrębnych) zamykającej się w granicach 
terenu inwestycji, obejmujące: 

1) działki nr: 5896/29, 5896/30, 5884/1 i 5994/7 
o powierzchni ~0,70 ha (plan 6), 

2) działki nr 6120/9 i 6120/20 o powierzchni ~ 
0,26 ha (plan 7). 

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się moż-
liwoņć realizacji: 

1) budynków gospodarczych i garaży, 
2) placów manewrowych, postojowych i par-

kingów w wielkoņci dostosowanej do potrzeb 
i wskaźników związanych z rodzajem prowa-
dzonej działalnoņci gospodarczej, 

3) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

4) dróg wewnętrznych, nie wydzielonych dojaz-
dów, 

5) zieleni urządzonej wraz z obiektami małej ar-
chitektury i dojņciami dla pieszych, 

6) wiat i altan. 

3. Dojazd do terenów istniejącymi drogami dojaz-
dowymi. 

4. Przy realizacji budynków na terenie objętym 
planem nr 7 obowiązuje zachowanie nieprze-
kraczalnej linii zabudowy zgodnie z rysunkiem 
planu. 

 
C. TERENY USŁUG KOMERCYJNYCH 

1. Wyznacza się w planie tereny usług komercyj-
nych, oznaczone na rysunkach planu symbolem 
Uk, obejmujące: 

1) częņć działek nr: 581/2, 580/4 i 692/7 o po-
wierzchni ~0,34 ha (plan 8), 

2) działki nr: 5894/2 i 5894/10 o powierzchni ~ 
0,05 ha (plan 9), 

3) działki nr: 162/26, 162/27, 162/28, 162/29, 
162/30, 162/31 i 162/10 o łącznej powierzchni 
~0,68 ha (plan 10). 

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala się usłu-
gi komercyjne wraz z niezbędnymi urządzeniami 
i obiektami towarzyszącymi o uciążliwoņci (okre-
ņlonej w przepisach odrębnych) zamykającej się 
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w granicach terenu inwestycji, z uwzględnie-
niem poniższych ustaleń: 

1) dla terenu objętego planem nr 8 (działki 
nr 581/2, 580/4 i 692/7) ustala się usługi hote-
lowo-gastronomiczne wraz z obiektami towa-
rzyszącymi. Dopuszcza się realizację innych 
usług wyłącznie za zgodą zarządcy drogi eks-
presowej S7 o ile zagospodarowanie nie bę-
dzie kolidować z zagospodarowaniem MOP-
ów na drodze ekspresowej. Po zrealizowaniu 
drogi ekspresowej dopuszcza się podłączenie 
do terenu projektowanego MOP-u na warun-
kach zarządcy drogi S7 (KSGP), 

2) dla terenu obejmującego działki nr: 162/26, 
162/27, 162/28, 162/29, 162/30, 162/31 i 162/10 
(plan 10) ustala się usługi komercyjne 
z wyłączeniem obiektów generujących duży 
ruch takich jak: stacje paliw i obiekty handlo-
we o powierzchni sprzedaży powyżej 350 m2, 
ze względu na brak możliwoņci wykonania 
zjazdu z drogi publicznej, dostosowanego do 
potrzeb ruchu, 

3) dla terenu obejmującego działki nr: 5894/2 
i 5894/10 (plan 9) ustala się usługi komercyjne 
z wyłączeniem stacji paliw ze względu na nie 
zachowanie wymaganych minimalnych odle-
głoņci pomiędzy zjazdami do stacji paliw. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się moż-
liwoņć realizacji: 

1) placów manewrowych, postojowych i parkin-
gów w wielkoņci dostosowanej do potrzeb 
i wskaźników związanych z rodzajem prowa-
dzonej działalnoņci gospodarczej, okreņlonych 
w § 6 ust. 8, 

2) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury tech-
nicznej, 

3) budynków mieszkalnych, związanych z prowa-
dzoną działalnoņcią, 

4) budynków gospodarczych i garaży, 
5) zieleni urządzonej wraz z obiektami małej ar-

chitektury i dojņciami dla pieszych, 
6) wiat i altan. 

4. Utrzymuje się istniejące obiekty z możliwoņcią 
remontów, przebudowy, rozbudowy, nadbudo-
wy i zmiany funkcji zgodnie z ustaleniami prze-
znaczenia podstawowego i dopuszczalnego te-
renu. Ustalenia te w odniesieniu do istniejących 
obiektów zlokalizowanym na terenie objętym 
planem 10 są możliwe po uzyskaniu zgody za-
rządcy drogi krajowej w oparciu o przepisy od-
rębne. Utrzymuje się także istniejące place po-
stojowe oraz sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, dopuszczając ich przebudowę 
i rozbudowę na warunkach ustalonych z zarząd-
cą tych sieci i urządzeń. 

5. W zagospodarowaniu terenów usług komercyjnych 
przylegających do drogi krajowej (tereny objęte 
planami nr 9 i 10) ustala się co następuje: 

1) odległoņć obiektów budowlanych oraz reklam 
nie może być mniejsza niż 25 m. od zewnętrz-
nej krawędzi jezdni drogi krajowej nr 7 (zgod-
nie z nieprzekraczalną linia zabudowy wyzna-
czoną na rysunkach planu) z zastrzeżeniem 

ustalenia zawartego w punkcie 3, dopuszcza się 
zmniejszenie tej odległoņci wyłącznie za zgodą 
zarządcy drogi krajowej, 

2) wyklucza się reklamy podņwietlane oraz emitu-
jące ņwiatło (za wyjątkiem szyldów na budyn-
kach), 

3) w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą drogę 
krajową a wyznaczoną na rysunku planu linią 
zabudowy dopuszcza się realizację parkingów, 
placów manewrowych, zieleni niskiej, 

4) parking na działce nr 162/10 powinien być usy-
tuowany w miejscu widocznym z drogi krajo-
wej nr 7. 

6. Dojazd do terenów obejmujących: 

1) działkę nr 162/10 (plan 10) istniejącym zjazdem 
z drogi krajowej po jego przebudowie na zjazd 
publiczny na warunkach zarządcy drogi, 

2) działek nr: 162/26, 162/27, 162/28, 162/29, 162/30, 
162/31 (plan 10) z drogi krajowej jednym zjaz-
dem po przebudowie na zjazd publiczny na wa-
runkach zarządcy drogi, 

3) działki nr: 5894/2 i 5894/10 drogą lokalną pod 
warunkiem jej przebudowy wraz z przebudową 
jej włączenia do drogi krajowej w km. 730+790 
str. lewa w dostosowaniu do potrzeb ruchu, 

4) działki nr : 581/2, 580/4, 692/7 (plan 8) drogą lo-
kalną. 

7. Przy realizacji budynków na terenie objętym pla-
nem 9 obowiązuje także: 

1) zachowanie strefy technicznej od kolei - 
w strefie oddziaływania linii kolejowej (pas do 
10 m. od granicy obszaru kolejowego, nie mniej 
niż 20 m od osi skrajnego toru kolejowego) 
obowiązuje zakaz realizacji budynków i budowli 
nie związanych z prowadzeniem ruchu kolejo-
wego, utrzymaniem linii i obsługą przewozu 
okreņlonych w ustawie o transporcie kolejo-
wym. Dopuszcza się odstępstwo od w/w wa-
runków dot. usytuowania budynków i budowli 
wynikające z przepisów odrębnych. Odległoņć 
20 m od skrajnego toru (nie mniej niż 10 m od 
obszaru kolejowego) powinna być zwiększona 
dla budynków przeznaczonych na pobyt ludzi 
w celu zachowania norm dopuszczalnego po-
ziomu hałasu w ņrodowisku, w oparciu 
o odpowiednie przepisy odrębne, 

2) zachowanie strefy ochronnej od wyznaczonej 
na rysunkach planu istniejącej linii elektroener-
getycznej napowietrznej ņredniego napięcia, 
oznaczonej symbolem „E” – zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 

 
Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się stawkę procentową wzrostu war-
toņci nieruchomoņci, o której mowa w art. 36 ust.4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn.zm.) w wysokoņci – 10 %. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Raba Wyżna. 
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§ 10.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie 
internetowej Gminy Raba Wyżna. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzysztof Stachura 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

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

* 
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Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

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

* 
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Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 
mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
 

* 
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 Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 
mgr inż. Krzysztof Stachura 
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Załącznik nr 4 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 5 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 6 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 7 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 8 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 9 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 10 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległoņci marginesów. 
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Załącznik nr 11 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE RADY GMINY RABA WYŻNA 

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU 
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI 
SKAWA W GMINIE RABA WYŻNA. 

Zgodnie z wymogiem 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 z późn. 
zmianami), biorąc pod uwagę stanowisko Wójta 
Gminy Raba Wyżna zawarte w Wykazie wniesionych 
uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wyżna, 
Rada Gminy Raba Wyżna rozstrzyga co nastĉpuje. 

Uwzglĉdnia siĉ uwagĉ wniesioną dnia 23 maja 
2011r. odnoszącą się do działek nr: 162/28 i 162/29 
położonych w Skawie. 

Uzasadnienie uwzględnionej uwagi: 

W dniu 23 maja 2011r. do Wójta Gminy Raba 
Wyżna wpłynęła uwaga dotycząca działek nr: 162/28 
i 162/29 położonych w Skawie. Właņciciel działek nie 

zgadza się na zapis ograniczający powierzchnię han-
dlową do 200 m², proponując równoczeņnie zwięk-
szenie tej powierzchni do 350m². Wprowadzona 
w tekņcie planu graniczna powierzchnia sprzedaży 
200m² wynikała z wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, złożonego do projektu zmiany 
planu pismem znak: GDDKiA-O/KR/Z-
3ew/439/NT/1b/10/16890/7605 z dnia 22.07.2010r., 
w którym GDDKiA uzasadniła przyjęcie w/w po-
wierzchni brakiem możliwoņci wykonania zjazdu 
z drogi krajowej, dostosowanego do potrzeb ruchu. 
Po przeanalizowaniu złożonej uwagi i otrzymaniu 
zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad w Krakowie na zwiększenie powierzchni 
sprzedaży do 350m² (pismo znak: GDDKiA-O/KR/Z-
3ew/439/NT/1b/11/10467/6293 z dnia 08.06.2011r.) 
uwzględniono uwagę i skorygowano ustalenie zawar-
te w § 7 podrozdziału A ust. 2 pkt 2 tekstu planu, które 
po korekcie ustala usługi komercyjne z wyłączeniem 
obiektów generujących duży ruch takich jak: stacje 
paliw i obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 
powyżej 350 m2, ze względu na brak możliwoņci wy-
konania zjazdu z drogi publicznej, dostosowanego do 
potrzeb ruchu. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzystof Stachura 

Załącznik nr 12 
do uchwały Nr IX/57/2011 
Rady Gminy Raba Wyżna 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Raba Wyżna w sprawie 

uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

W związku z tym, że zmiana miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie 
Raba Wyżna, zatwierdzonego Uchwałą Nr 
XLIV/331/2006 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 27 lute-

go 2006r. (Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego Nr 225 poz. 
1535 z dnia 10.05.2006r. z późn. zm.) nie wprowadza 
zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
Rada Gminy Raba Wyżna stwierdza brak potrzeby roz-
strzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, 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 póź. zm.). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Raba Wyżna 

mgr inż. Krzysztof Stachura 

3381

 
3382 

3382  

UCHWAŁA NR VII/78/2011 
RADY GMINY SĈKOWA 
 z dnia 12 lipca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sĉkowa 
w miejscowoņci Ropica Górna 

Na podstawie art., 3 ust. 1, art. 14 ust 5 i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 
717 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”; art. 18 ust. 
2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. 
zm.; art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i leņnych (Dz. U. Nr 121 
poz.1266 z późn.zm.) Rada Gminy Sĉkowa uchwala 
co nastĉpuje: 

Rozdział 1 
USTALENIA FORMALNE I PORZĄDKOWE 

§ 1.  

1. Stwierdza się zgodnoņć ze „Studium” wymienio-
nym w §2 oraz uchwala się zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Sękowa zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XVII/112/2004 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 li-
stopada 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 


