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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXII/253/09
Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim
z dnia 18 lutego 2009 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenów czê�ci wsi Wieprzec

w Gminie Maków Podhalañski.

W okresie wy³o¿enia w dniach od 2 pa�dziernika 2008 r. do
24 pa�dziernika 2008 r. oraz w 14 dni od zakoñczenia wy³o¿e-
nia, czyli do dnia 7 listopada r. nie wp³ynê³a ¿adna uwaga do
wy³o¿onego projektu planu.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXII/253/09
Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim
z dnia 18 lutego 2009 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury

technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz  zasadach ich finansowania.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów czê�ci wsi Wieprzec w Gminie Maków
Podhalañski, nie powoduj¹ realizacji dodatkowych inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej ponad ujête w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
obejmuj¹cego wie� Wieprzec w gm. Maków Podhalañski uchwa-
lonym uchwa³¹ Nr V/56/03 z dnia 9 kwietnia 2003 r.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy realizowane bêd¹ ze �rodków Unii
Europejskiej, krajowych �rodków publicznych w tym: funduszy
strukturalnych, ochrony �rodowiska oraz �rodków gminnych.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, podlega przepi-
som ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm.), przy czym wydatki inwe-
stycyjne finansowanie z bud¿etu Miasta i Gminy Maków Pod-
halañski ustala siê w uchwale bud¿etowej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os
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Uchwa³a* Nr XXII/254/09
Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim

z dnia 18 lutego 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru obejmuj¹cego czê�æ wsi
¯arnówka w Gminie Maków Podhalañski.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�n. zm.) oraz 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 pó�n. zm.), Rada Miejska w Makowie
Podhalañskim uchwala, co nastêpuje:

Dzia³ I

Ustalenia wprowadzaj¹ce

§ 1

1. Stwierdza siê zgodno�æ ustaleñ miejscowego planu z usta-
leniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Maków Podhalañski zatwier-
dzonego uchwa³¹ Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim
Nr IV/50/99 z dnia 22 lutego 1999 r. i uchwala siê miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿one-
go w ̄ arnówce w Gminie Maków Podhalañski.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
po³o¿onego w ̄ arnówce w Gminie Maków Podhalañski, zwa-
ny dalej planem, obejmuje obszar dzia³ek ewidencyjnych
o numerach 1172, 1171/1, 4959/8 tworz¹cych dwa oddziel-
ne tereny.

3. Integraln¹ czê�ci¹ uchwa³y s¹ za³¹czniki:
1) Za³¹cznik Nr 1 - Rysunki planów w skali 1:1 000:

a) Rysunek planu Nr 1 - obejmuj¹cy dzia³ki o nr 1171/1 i 1172,
b) Rysunek planu Nr 2 - obejmuj¹cy dzia³kê nr 4959/8,

2) Za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia
nieuwzglêdnionych uwag do projektu planu,

3) Za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, oraz za-
sad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych.

4. Za³¹cznik Nr 1 obowi¹zuje w zakresie:
1) granic obszaru objêtego planem,
2) linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub o

ró¿nych zasadach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
3) nieprzekraczalnych linii zabudowy,
4) przeznaczenia terenu wed³ug symboli podanych w § 9 - 10.

§ 2

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ

ustalony w planie sposób u¿ytkowania i zagospodarowania
terenu w obrêbie obszaru wyznaczonego liniami rozgrani-
czaj¹cymi, który powinien dominowaæ na danym terenie,

2) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ
inne dopuszczone sposoby u¿ytkowania i zagospodarowa-
nia terenu, które uzupe³niaj¹ i wzbogacaj¹ przeznaczenie
podstawowe i s¹ mu podporz¹dkowane,

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ graniczne mo¿liwo�ci usytuowania bry³y budynków
z dopuszczeniem wysuniêcia przed wyznaczon¹ liniê scho-
dów, ganku, daszka, wykusza, tarasu ewentualnie innych
fragmentów elewacji, przy czym elementy te nie mog¹ prze-
kraczaæ tej odleg³o�ci wiêcej ni¿ 2 m,

4) linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ linie wy-
znaczone na rysunku planu i wydzielaj¹ce tereny o ró¿nym
przeznaczeniu lub o ró¿nych warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu,

5) us³ugach nieuci¹¿liwych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi,
których oddzia³ywanie na otoczenie nie przekracza granicy
dzia³ki budowlanej, bez wzglêdu na aktualny stan zabudo-
wy, zagospodarowania i u¿ytkowania otaczaj¹cych terenów,

6) wska�niku zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ wyra¿ony
w procentach stosunek powierzchni zabudowy do powierzch-
ni dzia³ki,

_______________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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7) wysoko�ci obiektu (budynku, zabudowy) - nale¿y przez to
rozumieæ maksymalny pionowy wymiar liczony od pozio-
mu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wej�ciu do obiektu do
kalenicy,

8) frontowej czê�æ dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ pas terenu
o szeroko�ci 15 m mierzony od linii zabudowy w g³¹b dzia³ki
budowlanej, od strony dróg publicznych,

9) przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

Dzia³ II

Ustalenia ogólne

§ 3

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
1) zagospodarowanie dzia³ek i sytuowanie budynków w wy-

znaczonych terenach zabudowy mieszkaniowej - nawi¹zaæ
do tradycyjnych form kszta³towania zabudowy i rozplano-
wania zagród poprzez lokalizacjê budynków mieszkalnych
w czê�ci frontowej dzia³ki (od strony dróg publicznych), a za-
budowañ gospodarczych w jej tylnej czê�ci,

2) zakaz zabudowy w granicy dzia³ki poza przypadkami okre-
�lonymi w przepisach szczególnych,

3) zabudowê kszta³towaæ w dostosowaniu do cech lokalnego
krajobrazu i otaczaj¹cego zainwestowania w celu harmonij-
nego wkomponowania nowych elementów zagospodaro-
wania w otoczenie, uwzglêdniaj¹c po³o¿enie terenu, jego
ukszta³towanie, widoczno�æ na i z terenów,

4) uwzglêdnieniem zasadniczych cech architektury tradycyj-
nego budownictwa regionalnego (gabaryty, bry³a, propor-
cje, kszta³t dachu, detal architektoniczny) przy realizacji no-
wej zabudowy,

5) zakaz stosowania na elewacji i pokryciach dachowych obiek-
tów budowlanych agresywnej kolorystyki dysharmonizuj¹-
cej z otoczeniem,

6) zakaz realizacji ogrodzeñ z prefabrykowanych elementów
betonowych od strony dróg publicznych,

7) na terenie objêtym planem obowi¹zuje zakaz lokalizacji obiek-
tów tymczasowych, za wyj¹tkiem obiektów lokalizowanych
na okres budowy.

§ 4

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) wymagania w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, zie-

mi, ochrony przed wibracjami i polami elektroenergetycz-
nymi realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szcze-
gólnymi.

2) wymagania w zakresie ochrony przed ha³asem realizo-
waæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególny-
mi. Zachowaæ dopuszczalny poziom ha³asu w �rodowi-
sku dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MRM, jak dla terenów przeznaczonych pod zabudo-
wê mieszkaniow¹,

3) zachowaæ powierzchniê biologicznie czynn¹ zgodnie
z ustaleniami szczegó³owymi dla wydzielonych kategorii
terenów,

4) wszelkie nowe inwestycje realizowaæ w oparciu o czyste
i bezpieczne dla �rodowiska technologie charakteryzuj¹ce
siê nisk¹ energoch³onno�ci¹, wodoch³onno�ci¹ oraz wytwa-
rzaniem ma³ej ilo�ci odpadów.

§ 5

Ustala siê nastêpuj¹ce parametry i wska�niki kszta³-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) wysoko�æ budynków zgodnie z ustaleniami szczegó³o-

wymi,
2) wska�nik zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi,
3) ustalenia w zakresie architektury:

a) maksymalna d³ugo�æ elewacji frontowej budynków miesz-
kalnych - 16,0 m,

b) obowi¹zek stosowania w budynkach dachu dwuspado-
wego lub wielospadowego o jednakowym nachyleniu
g³ównych po³aci dachowych dla budynków mieszkalnych
35o-45o o nadwieszonych okapach z mo¿liwo�ci¹ wpro-
wadzenia lukarn, wykuszy, okien dachowych, a dla bu-
dynków gara¿owych i gospodarczych nachylenie po³aci
dachowej poni¿ej 35o,

c) ustala siê zasadê kontynuacji istniej¹cej formy dachu
w przypadku rozbudowy budynku,

d) nakaz stosowania do pokrycia dachu dachówek, mate-
ria³ów i elementów o fakturze dachówek, a tak¿e gon-
tu, strzech. Zakaz stosowania materia³ów typu papa na
lepiku,

e) ogrodzenia realizowaæ z materia³ów pochodzenia natu-
ralnego (drewno, kamieñ, metal, metal kuty itp.),

4) inwestycje realizowaæ projektuj¹c proporcjonalna liczbê
miejsc parkingowych:
a) dla obiektów handlowo - us³ugowych prowadz¹cych sprze-

da¿ detaliczn¹ i us³ugi dla ludno�ci - 1 miejsce na 50 m2

powierzchni u¿ytkowej,
b) dla gastronomii ( bary kawiarnie) - 1 miejsce na 4 miejsca

konsumpcyjne,
c) dla innych obiektów us³ugowych i rzemios³a - 30 miejsc

na 100 zatrudnionych.

§ 6

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji oraz zasady ob-
s³ugi:
1) dojazd do dzia³ek budowlanych bezpo�rednio z drogi pu-

blicznej lub za po�rednictwem dróg wewnêtrznych (dojaz-
du), odpowiednio do przeznaczenia i sposobu u¿ytkowania
dzia³ek, zgodnie z przepisami szczególnymi w tym równie¿
w zakresie ochrony przeciwpo¿arowej,

2) wszystkie nowe w³¹czenia do dróg publicznych realizowaæ
zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) miejsca parkingowe i postojowe w wymaganej ilo�ci okre-
�lonej w § 5 pkt 4 dla projektowanych inwestycji, nale¿y re-
alizowaæ w ramach dzia³ki budowlanej, na której realizowa-
na jest inwestycja,

§ 7

Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) w zakresie gospodarki odpadami - gospodarkê odpadami

komunalnymi prowadziæ na zasadach obowi¹zuj¹cych w gm.
Maków Podhalañski,

2) w zakresie zaopatrzenia w wodê:
a) zaopatrzenie w wodê z systemu wodoci¹gów lokalnych

lub ze �róde³ indywidualnych z uwzglêdnieniem warun-
ków okre�lonych w przepisach szczególnych,

b) przeciwpo¿arowe zaopatrzenie w wodê realizowaæ zgod-
nie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami szcze-
gólnymi,
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3) w zakresie gospodarki �ciekowej:
a) odprowadzenie �cieków poprzez projektowan¹ sieæ ka-

nalizacji zbiorczej do oczyszczalni �cieków w m. Sucha
Beskidzka,

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê
indywidualne rozwi¹zania gospodarki �ciekowej z za-
chowaniem warunków okre�lonych w przepisach
szczególnych, poprzez realizacjê szczelnych zbiorni-
ków wybieralnych usytuowanych w obrêbie dzia³ki
budowlanej, z których �cieki wywo¿one bêd¹ na
oczyszczalniê komunaln¹ w m. Sucha Beskidzka, zgod-
nie z zasadni obowi¹zuj¹cymi w Gminie Maków Pod-
halañski,

c) po skanalizowaniu terenu, obowi¹zek pod³¹czenia obiek-
tów do sieci kanalizacyjnej,

d) odprowadzenie wód opadowych rozwi¹zaæ indywidual-
nie w sposób zapewniaj¹cy pe³n¹ ochronê przed przeni-
kaniem zanieczyszczeñ do wód i ziemi z zachowaniem
warunków okre�lonych w przepisach szczególnych,

e) zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i ziemi,
4) w zakresie infrastruktury energetycznej:

a) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ ze stacji GPZ 110/15 kV
w Bia³ce, poprzez istniej¹cy uk³ad sieci i urz¹dzeñ elektro-
energetycznych na poziomie �rednich napiêæ,

b) zachowanie stref ograniczonej zabudowy dla napowietrz-
nych linii energetycznych 15 kV - 16 m, a dla nN - 6 m,

c) dopuszcza siê realizacjê urz¹dzeñ produkuj¹cych energie
odnawialn¹ w formie solarów wmontowanych w dachy
budynków,

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) zaopatrzenie w gaz ziemny z planowanej sieci przesy³o-

wej Sucha Beskidzka - Maków Podhalañski poprzez pro-
jektowane stacje redukcyjno-pomiarowe,

b) doprowadzenie gazu ziemnego do terenów objêtych pla-
nem poprzez system gazowej sieci dystrybucyjnej,

c) do czasu budowy sieci gazowej zaopatrzenie w gaz z we-
d³ug indywidualnych rozwi¹zañ (lokalny zbiornik propan-
butan, butle gazowe),

6) w zakresie ogrzewania - ogrzewanie obiektów w opar-
ciu o indywidualne rozwi¹zania przy zastosowaniu pa-
liw - mediów przyjaznych �rodowisku nie powoduj¹cych
przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ po-
wietrza,

7) na terenach objêtych opracowaniem planu dopuszcza siê
budowê, rozbudowê oraz przebudowê sieci i urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej w sposób nie koliduj¹cy z innymi usta-
leniami planu z zachowaniem warunków przepisów szcze-
gólnych.

§ 8

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy
oraz pozosta³e ustalenia ogólne:
1) przy realizacji inwestycji kubaturowych uwzglêdniæ wy-

niki badañ geotechnicznych w zakresie no�no�ci gruntu
i poziomu wód gruntowych, a w przypadku realizacji ich
na terenach o nachyleniu przekraczaj¹cym 15% ozna-
czonych na rysunku planu, obowi¹zek uwzglêdnienia w
zale¿no�ci od stopnia skomplikowania terenu, wyników
ekspertyz geologiczno-in¿ynierskich lub dokumentacji
geotechnicznej,

2) uwzglêdniæ warunki przepisów szczególnych dotycz¹-
cych zlokalizowanych na terenie sieci infrastruktury tech-
nicznej.

Dzia³ III

Ustalenia szczegó³owe

§ 9

1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej i zagro-
dowej, oznaczone na rysunkach planu symbolami 1.MRM
i 2MRM z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizacjê
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy za-
grodowej.

2. W granicach terenów 1.MRM i 2.MRM poza podstawowym
przeznaczeniem dopuszcza siê:
1) przeznaczenie czê�ci budynków mieszkalnych lub gospo-

darczych pod dzia³alno�æ us³ugow¹ nieuci¹¿liw¹, w tym
agroturystyczn¹,

2) obiekty ma³ej architektury (altany, wiaty, kapliczki itp.),
3) ci¹gi pieszo-jezdne.

3. W granicach terenów 1.MRM i 2.MRM ustala siê nastêpuj¹-
ce warunki zagospodarowania terenu i kszta³towania zabu-
dowy:
1) maksymalny wska�nik zabudowy - 30%,
2) wysoko�æ budynków mieszkalnych do dwóch kondygna-

cji nadziemnych, wysoko�æ obiektów - do 9 m,
3) wysoko�æ obiektów gara¿owo-gospodarczych do jednej

kondygnacji nadziemnej, wysoko�æ obiektów - do 7 m,
4) wysoko�æ budynków inwentarskich zabudowy zagrodo-

wej - do 9 m,
5) zachowaæ minimum 40 % powierzchni terenu biologicznie

czynnej,
6) obs³uga komunikacyjna terenu:

a) 1.MRM z drogi gminnej nr 7092,
b) 2.MRM z drogi KDZ,

7) zachowaæ nieprzekraczalne linie zabudowy obiektów ku-
baturowych, od linii rozgraniczaj¹cej stanowi¹cej jedno-
cze�nie granicê planu dla terenu:
a) 1.MRM - jak na rysunku planu,
b) 2.MRM - 14 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi KDZ.

4. Pozosta³e zasady jak w dziale II Ustalenia ogólne.

§ 10

Wyznacza siê teren drogi publicznej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem KDZ - w jej fragmentarycznym prze-
biegu w granicach opracowania planu, w obrêbie dz. nr 4959/
8 - z podstawowym przeznaczeniem pod pas drogi publicznej
klasy Z.

Dzia³ IV

Ustalenia koñcowe

§ 11

Grunty, dla których plan ustala nowe przeznaczenie, utrzy-
muje siê w dotychczasowym u¿ytkowaniu, do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z planem.

§ 12

Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustala siê jednorazow¹ op³atê od
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wysoko�ci - 20 %.
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§ 13

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ma-
ków Podhalañski.

§ 14

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty jej og³o-
szenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXII/254/09
Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim
z dnia 18 lutego 2009 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU OBEJMUJ¥CEGO CZÊ�Æ WSI ¯ARNÓWKA
W GMINIE MAKÓW PODHALAÑSKI

*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:10 000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.
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RUSUNEK PLANU NR 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. 2309
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RUSUNEK PLANU NR 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.

Poz. 2309
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* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:10 000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

*

Poz. 2309
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXII/254/09
Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim
z dnia 18 lutego 2009 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du

projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla terenów czê�ci wsi ¯arnówka

w Gminie Maków Podhalañski.

W okresie wy³o¿enia w dniach od 2 pa�dziernika 2008 r. do
24 pa�dziernika 2008 r. oraz w 14 dni od zakoñczenia wy³o¿e-
nia, czyli do dnia 7 listopada r. nie wp³ynê³a ¿adna uwaga do
wy³o¿onego projektu planu.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXII/254/09
Rady Miejskiej w Makowie Podhalañskim
z dnia 18 lutego 2009 r.

Rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji, z zakresu infrastruktury

technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz
zasadach ich finansowania.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenów czê�ci wsi ¯arnówka w Gminie Ma-
ków Podhalañski, nie powoduj¹ realizacji dodatkowych inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej ponad ujête w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obsza-
ru obejmuj¹cego wie� ¯arnówka w gm. Maków Podhalañski
uchwalonym uchwa³¹ Nr V/55/03 z dnia 9 kwietnia 2003 r.

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy realizowane bêd¹ ze �rodków Unii
Europejskiej, krajowych �rodków publicznych w tym; funduszy
strukturalnych, ochrony �rodowiska oraz �rodków gminnych.

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, podlega przepi-
som Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z pó�n. zm.), przy czym wydatki inwe-
stycyjne finansowanie z bud¿etu Miasta i Gminy Maków Pod-
halañski ustala siê w uchwale bud¿etowej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej: K. Ba³os

Poz. 2309


