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Uchwa³a* Nr XXX/331/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Biecz.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Bieczu
stwierdza zgodnoœæ zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Biecz ze "Studium" uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
i Gminy Biecz wprowadzonego Uchwa³¹ Nr XV/171/99 Rady
Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 1999 roku i uchwala, co na-
stêpuje:

ROZDZIA£ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Biecz, zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XVI/155/2004 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 9 grud-
nia 2004 roku (Dz. Urzêdowy Wojew. Ma³opolskiego
Nr 149/2005, poz. 942) w zakresie przeznaczenia dzia³ki
Nr 1603 i czêœci dzia³ek Nr: 2235 i 3020/3 po³o¿onych w Bie-
czu na tereny zabudowy mieszkaniowej oraz czêœci dzia³ki
Nr 642- na tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach rol-
nych - zwan¹ w tekœcie niniejszej uchwa³y planem.

2. Plan obejmuje obszary okreœlone na za³¹cznikach graficz-
nych do uchwa³y Rady Miejskiej w Bieczu Nr: XIII/135/2008
z dnia 13 marca 2008 r. i XVI/172/2008 z dnia 26 czerw-
ca 2008 roku.

§ 2

1. Treœæ niniejszej uchwa³y stanowi czêœæ tekstow¹ planu.
2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:

a) Rysunki planu sporz¹dzone na podk³adach mapy zasad-
niczej w skali 1:1000, jako za³¹czniki Nr 1, 2, 3 i 4 do niniej-
szej Uchwa³y.

b) Rozstrzygniêcia Rady Miejskiej w Bieczu - podjête w try-
bie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80
poz. 717 ze zm.), zwanej dalej "Ustaw¹" - o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz o zasadach ich finansowania - jako za³¹cznik Nr 5.

3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu i linii rozgrani-
czaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, warunków i zasad kszta³-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szcze-
gólnych warunków wynikaj¹cych z potrzeby ochrony œrodo-

wiska, zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej i ko-
munikacji, nieprzekraczalnych linii zabudowy.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów odrêbnych.

§ 3

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
- uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady

Miejskiej w Bieczu, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienione w tek-
œcie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okreœlone w za³¹czni-
kach graficznych Nr: 1, 2, 3 i4 do tej uchwa³y,

- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ wprowadzone uchwa³¹
Nr XV/171/99 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 1999
roku Miasta i Gminy Biecz,

- przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹-
ce przepisy okreœlone w Ustawach oraz aktach wykonawczych
do tych Ustaw, poza Ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,

- przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to takie
przeznaczenie, które przewa¿a na danym terenie, wyzna-
czonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

- przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to prze-
znaczenie inne ni¿ podstawowe, które wzbogaca lub uzupe³-
nia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,

- linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê ci¹g³¹
na rysunku planu, rozdzielaj¹c¹ obszar na tereny o ró¿nych
funkcjach lub ró¿nych zasadach i warunkach zagospodaro-
wania,

- œrednim poziomie terenu - rozumie siê przez to œredni¹
arytmetyczn¹ poziomów terenu od strony przystokowej i od-
stokowej liczon¹ w obrysie rzutu budynku,

- wysokoœci zabudowy (obiektu) - rozumie siê przez to wy-
miar pionowy mierzony od œredniego poziomu terenu do
najwy¿szego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokry-
ciem.

ROZDZIA£ II
USTALENIA OGÓLNE

dla wszystkich terenów objêtych planem

§ 4

W zakresie ochrony œrodowiska i krajobrazu ustala siê,
co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów œrodowiska

przyrodniczego, w szczególnoœci czystoœci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb.

2. Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ za-
nieczyszczeñ atmosferycznych, okreœlonych w za³¹czniku
Nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Ochrony Œrodowiska, Za-
sobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wartoœci odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r. poz.12 ze zm.).

3. Obowi¹zuje zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych zawsze
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w zrozumieniu obo-
wi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych, za wyj¹tkiem inwestycji
infrastrukturalnych.

4. W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie
z przepisami odrêbnymi, przestrzeganie dopuszczalnych po-
ziomów ha³asu w œrodowisku: dla terenów oznaczonych
symbolem MN i MR - jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹, dla terenów oznaczonych symbo-
lem RU - jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszka-
niowo-us³ugowe.

Poz. 3887

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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5. Teren objêty planami Nr 3 (dzia³ka Nr 2235) po³o¿ony jest
w obrêbie g³ównego zbiornika wód podziemnych - Nr 433,
dla którego nale¿y zachowaæ warunki wynikaj¹ce z przepi-
sów odrêbnych.

§ 5

W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzenne-
go i podzia³ów nieruchomoœci ustala siê co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje kszta³towanie architektury harmonizuj¹cej z kra-

jobrazem i nawi¹zuj¹cej do lokalnych tradycji budowlanych.
2. Forma architektoniczna budynków mieszkalnych powinna

spe³niaæ nastêpuj¹ce wymagania:
- budynki parterowe z poddaszem u¿ytkowym,
- dachy dwu- lub wielospadowe o k¹cie nachylenia g³ów-

nych po³aci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni
z mo¿liwoœci¹ doœwietlania facjatkami, lukarnami lub
oknami po³aciowymi,

- maksymalna wysokoœæ - dwie kondygnacje nadziemne li-
czone od poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym jedna w
poddaszu; poziom parteru nie mo¿e przekroczyæ 1,20 m
nad œrednim poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu
terenu przystokowego. Wysokoœæ obiektów nie mo¿e prze-
kroczyæ 10,0 m od poziomu parteru.

3. Forma architektoniczna wolnostoj¹cych budynków gospo-
darczych i gara¿y powinna spe³niaæ wymagania:
- wysokoœæ - max. 7 m od poziomu terenu,
- dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne,
- kolorystyka materia³ów wykoñczeniowych musi byæ zhar-

monizowana z kolorystyk¹ pozosta³ych obiektów zlokali-
zowanych na dzia³ce.

4. Forma architektoniczna wolnostoj¹cych budynków us³ugo-
wych w zabudowie mieszkaniowej, budynków inwentarskich
i sk³adowych w zabudowie zagrodowej oraz budynków reali-
zowanych na terenie obs³ugi produkcji w gospodarstwie rol-
nym objêtym planem Nr 4 powinna spe³niaæ wymagania:
- obowi¹zek kszta³towania architektury harmonizuj¹cej z kra-

jobrazem,
- dachy o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci w przedziale

od 30 do 45 stopni,
- zakaz stosowania dachów p³askich i pulpitowych,
- wysokoœæ obiektów max. do 10,0 m licz¹c od œredniego

poziomu terenu z mo¿liwoœci¹ u¿ytkowego wykorzysta-
nia poddasza.

5. Obowi¹zuje stosowanie stonowanej kolorystyki pokryæ da-
chowych w kolorze czerwonobr¹zowym, br¹zowym, zielono-
br¹zowym; wykoñczenie elewacji w kolorach stonowanych.

6. W wykoñczeniu budynków wyklucza siê stosowanie ok³a-
dzin z plastikowych listew elewacyjnych typu "siding"; nale-
¿y stosowaæ materia³y tradycyjne (drewno, kamieñ itp.).

7. Wyklucza siê stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowa-
nych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.

8. Przy wydzielaniu nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje
minimalna powierzchnia dzia³ki:
- dla wolnostoj¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej - 800 m2,
- dla zabudowy zagrodowej - 1000 m2.

9. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje zapewnienie
dojazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.

§ 6

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê co nastêpuje:

1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych œcieków do wód i gleby, za-
kaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyzna-
czonych,

2. Obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroener-
getycznych i od gazoci¹gów w wielkoœciach zgodnych z prze-
pisami odrêbnymi oraz zgodnie z warunkami okreœlonymi
przez zarz¹dzaj¹cego sieciami.

3. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej. Do-
puszcza siê realizacjê indywidualnych systemów zaopatrze-
nia w wodê, wykonanych w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepi-
sy odrêbne pod warunkiem nie naruszenia praw osób trze-
cich i pozosta³ych ustaleñ obowi¹zuj¹cego planu.

4. Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumieniu
przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" Ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 roku "Prawo ochrony œrodowiska - Dz. U. Nr 62
poz. 627 z póŸn. zm.) do miejskiego systemu z odprowadze-
niem œcieków na oczyszczalniê w Bieczu. W przypadku bra-
ku mo¿liwoœci pod³¹czenia do kolektora miejskiego dopusz-
cza siê budowê szczelnych, bezodp³ywowych zbiorników
okresowo opró¿nianych z wywozem œcieków na oczyszczal-
niê w Bieczu lub realizacjê indywidualnych, przydomowych
oczyszczalni o sprawnoœci powy¿ej 90 %.

5. Usuwanie odpadów sta³ych (komunalnych oraz z obiektów
obs³ugi produkcji w gospodarstwie rolnym) poprzez segre-
gacjê i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach,
okresowo opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo-
¿onych poza obszar Gminy zgodnie z prowadzon¹ polityk¹
w³adz Gminy i zawartymi porozumieniami.

6. Doprowadzenie gazu z sieci gazowych œredniego ciœnienia
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego tymi sie-
ciami.

7. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mog¹
powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczysz-
czeñ powietrza z uwzglêdnieniem zanieczyszczeñ t³a.

8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach okreœlo-
nych przez zarz¹dzaj¹cego sieci¹.

ROZDZIA£ III
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 7

Plan 1
Teren obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki Nr 1603 w Bieczu o po-

wierzchni 0,13 ha przeznacza siê na:
1. MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

a) Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako
podstawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê reali-
zacjê budynków gospodarczych i gara¿y. Dopuszcza siê
realizacje us³ug i rzemios³a o uci¹¿liwoœci (okreœlonej
w przepisach odrêbnych) nie przekraczaj¹cej granic tere-
nu inwestycji.
Obowi¹zuje forma architektoniczna obiektów okreœlona
w § 5.

b) W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje zachowanie co
najmniej 30% powierzchni biologicznie czynnej.

c) Przy lokalizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje za-
chowanie linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej drogê
dojazdow¹ KD w wielkoœci min. 4,0 m oraz zachowanie
odleg³oœci od terenów leœnych w wielkoœciach zgodnych
z przepisami odrêbnymi.

d) Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ gminn¹ dojazdow¹
"KDD" oraz wyznaczon¹ w planie drog¹ dojazdow¹ "KD".
Dopuszcza siê realizacjê drogi wewnêtrznej nie wyró¿-
nionej na rysunku planu.

Poz. 3887
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e) Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do
utylizacji œcieków i usuwanie odpadów w sposób zorgani-
zowany. Dopuszcza siê realizacjê nowych, niezbêdnych
sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej.

2. KD - tereny komunikacji dla realizacji drogi dojazdowej kla-
sy D, stanowi¹cej przed³u¿enie istniej¹cej drogi KDD o tych
samych parametrach technicznych stosownie do przepisów
odrêbnych.

Plan 2
Teren oznaczony symbolem MR obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki

Nr 3020/3 w Bieczu w Bieczu o pow. 0,37 ha przeznacza siê na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagro-
dowej.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i zagro-

dow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu.
2. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y.

Dopuszcza siê realizacje us³ug i rzemios³a o uci¹¿liwoœci
(okreœlonej w przepisach odrêbnych) nie przekraczaj¹cej
granic terenu inwestycji.

3. W zakresie kszta³towania zabudowy oraz formy architekto-
nicznej obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 5.

4. W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje zachowanie co naj-
mniej 30% powierzchni biologicznie czynnej.

5. Przy lokalizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zacho-
wanie:
- szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê publiczn¹

"KDZ" w wielkoœci 20 m,
- zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej drogi

w wielkoœci min. 20,0 m, z dopuszczeniem jej zmniejsze-
nia za zgod¹ zarz¹dcy drogi;

- zachowanie strefy ochronnej od linii elektroenergetycznej
napowietrznej wysokiego napiêcia 110 kV w wielkoœci
zgodnej z przepisami odrêbnymi.

6. Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi publicznej "KDZ" na
warunkach ustalonych z zarz¹dc¹ tej drogi.

7. Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do uty-
lizacji œcieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowa-
ny. Dopuszcza siê realizacjê nowych, niezbêdnych sieci,
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.

Plan 3
Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki

Nr 2235 w Bieczu o pow. 0,18 ha przeznacza siê na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
1. Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-

stawowe przeznaczenie terenu.
2. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y.
3. W zakresie kszta³towania zabudowy oraz formy architekto-

nicznej obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 5.
4. W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje zachowanie co naj-

mniej 30% powierzchni biologicznie czynnej.
5. Przy lokalizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zacho-

wanie szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê (ulicê)
dojazdow¹ klasy D w wielkoœci 10 m oraz zachowanie linii
zabudowy od krawêdzi jezdni tej ulicy w wielkoœci min. 6 m.

6. Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ KDD na warunkach usta-
lonych z zarz¹dc¹ tej drogi.

7. Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do uty-
lizacji œcieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowa-
ny. Dopuszcza siê realizacjê nowych, niezbêdnych sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej.

Plan 4
Tereny obejmuj¹ce czêœæ dzia³ki Nr 642 w Bieczu o po-

wierzchni ~0,30 ha przeznacza siê na:
RU - tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach rolnych
1. Ustala siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z ob-

s³ug¹ produkcji w gospodarstwie rolnym.
2. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych, gara¿y,

placów postojowych, dróg wewnêtrznych. Dopuszcza siê re-
alizacjê us³ug o uci¹¿liwoœci (okreœlonej w przepisach odrêb-
nych) zamykaj¹cej siê w granicach terenu inwestora. Ustala
siê za³o¿enie zieleni izolacyjnej zw³aszcza od strony pó³noc-
nej dzia³ki, granicz¹cej z istniej¹c¹ zabudow¹ mieszkaln¹.

3. W zakresie kszta³towania zabudowy oraz formy architekto-
nicznej obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w § 5.

4. W zagospodarowaniu dzia³ki obowi¹zuje zachowanie co naj-
mniej 30% powierzchni biologicznie czynnej.

5. Przy lokalizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje:
- zachowanie szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

dojazdow¹ klasy D w wielkoœci 10 m,
- zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej drogi

w wielkoœci min. 8 m,
- zachowanie odleg³oœci od terenów leœnych w wielkoœci

zgodnej z przepisami odrêbnymi.
6. Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu objêtego planem w obsza-

rze podmok³ym obowi¹zuje zakaz podpiwniczania obiektów.
7. Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ KDD na warunkach usta-

lonych z zarz¹dc¹ tej drogi.
8. Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do uty-

lizacji œcieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowa-
ny. Dopuszcza siê realizacjê nowych, niezbêdnych sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej.

ZU - tereny zieleni nieurz¹dzonej niskiej i wysokiej, stano-
wi¹ce obudowê biologiczn¹ cieku wodnego. Obowi¹zuje zakaz
zabudowy. Dopuszcza siê realizacjê drogi wewnêtrznej umo¿-
liwiaj¹cej dojazd do gruntów rolnych oraz sieci infrastruktury
technicznej.

ROZDZIA£ IV
PRZEPISY KOÑCOWE

§ 8

Ustala siê wysokoœæ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procen-
towym wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wyniku uchwalenia
planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.) - 10 %.

§ 9

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Biecza.

§ 10

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Wo-
jewództwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
30 dni od jej opublikowania.

2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie internetowej
Gminy Biecz.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Mazur

Poz. 3887
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXX/331/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO MIASTA BIECZ

Plan Nr 1 czêœæ dzia³ki nr: 1603
Rysunek planu

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

*



— 20368 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 521

     
     
 

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Mazur

Poz. 3887
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXX/331/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO MIASTA BIECZ

Plan Nr 2 czêœæ dzia³ki nr: 3020/3
Rysunek planu

*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Mazur

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXX/331/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO MIASTA BIECZ

Plan Nr 3 czêœæ dzia³ki nr: 2235
Rysunek planu
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*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Mazur

Poz. 3887



— 20372 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 521

     
     
 

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXX/331/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Poz. 3887

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTZRENNEGO MIASTA BIECZ

Plan Nr 4 czêœæ dzia³ki nr: 642
Rysunek planu

*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXX/331/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Miejskiej w Bieczu w sprawie
uwag do projektu planu oraz realizacji zapisanych

w planie inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz zasadach ich finansowania

1. Rada Miejska w Bieczu po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem
Burmistrza Biecza, stwierdzaj¹cym brak uwag do projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Biecz dot. przeznaczenia dzia³ki Nr 1603 i czêœci
dzia³ek Nr: 2235 i 3020/3 po³o¿onych w Bieczu na tereny
zabudowy mieszkaniowej oraz czêœci dzia³ki Nr 642- na te-
reny obs³ugi produkcji w gospodarstwach rolnych - w okre-
sie wy³o¿enia tego planu do publicznego wgl¹du i 14 dni po
wy³o¿eniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia, o któ-
rym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 ze zm.).

2. W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Biecz obejmuje pojedyncze
dzia³ki (okreœlon¹ w punkcie 1) i nie wprowadza nowych
zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Mazur

technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, Rada
Miejska w Bieczu stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia
o sposobie realizacji inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³a-
snych Gminy oraz zasadach ich finansowania, 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 ze zm.).

Wiceprzewodnicz¹cy Rady: A. Mazur

3888

Uchwa³a* Nr XXX/332/2009
Rady Miejskiej w Bieczu
z dnia 3 sierpnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Biecz.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5

*) Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.

Poz. 3887, 3888


