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Załącznik nr 5 
do uchwały Nr X/58/11 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łabowa w sprawie uwag 
do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania 

1. Rada Gminy Łabowa po zapoznaniu się z oświadcze-
niem Wójta Gminy Łabowa z dnia 6 czerwca 2011r., 
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego w sołectwie Maciejowa, dot. 
przeznaczenia: części działki nr 61 połoşonej 
w Maciejowej na tereny zabudowy mieszkaniowej 
i usług, części działek nr: 103 i 233 połoşonych 
w Maciejowej na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz części działki nr 165/3 połoşonej 
w Maciejowej na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z dopuszczeniem rekreacyjnej - 
w okresie wyłoşenia tego planu do publicznego 
wglądu i 14 dni po wyłoşeniu, stwierdza brak potrze-
by rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 
poz.717 z póŝ. zm.). 

2. W odniesieniu do terenów objętych opracowaniem 
plan nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji 
inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy. W związku z tym 
Rada Gminy Łabowa stwierdza brak potrzeby roz-
strzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które na-
leşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, 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 póŝ. zm.). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa 

Marek Stanisz 
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UCHWAŁA NR X/59/11 
 RADY GMINY ŁABOWA 
 z dnia 22 czerwca 2011 r. 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa 
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa. 

Na podstawie art.3 ust.1, art.15 i 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 póŝn. zmianami) zwanej dalej „usta-
wą”, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 
poz. 1591 z póŝn. zmianami), 

Rada Gminy Łabowa 
 stwierdza zgodnoņć ustaleń zmiany planu  

ze Studium uwarunkowań i kierunków 
 zagospodarowania przestrzennego gminy Łabowa 

wprowadzonego Uchwałą Nr XXIV/163/04 Rady Gmi-
ny Łabowa z dnia 3 grudnia 2004 roku (z póŝn.zm.). 

 i uchwala co następuje: 
 

Rozdział 1 
- PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Łabowa 
z wyłączeniem obszaru Popradzkiego Parku Krajo-
brazowego w sołectwie Łabowa, zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXV/166/2004 Rady Gminy Łabowa 
z dnia 30 grudnia 2004 r.(Dz. Urz. Wojew. Małopol-
skiego z 2005r. Nr 100, poz.675 z póŝ. zm.) 
w zakresie przeznaczenia części działek nr: 531/12 
i 46/1 połoşonych w Łabowej na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, części działek nr: 
246/11 i 136/5 połoşonych w Łabowej na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekre-
acyjnej, części działki nr 230/6 na tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem 
usług oraz działki nr 432/7 na tereny usług komer-
cyjnych z dopuszczeniem produkcji - zwaną 
w tekście niniejszej uchwały planem. 

2. Tereny objęte planem określone są na załącznikach 
graficznych do uchwał Rady Gminy Łabowa Nr: 
LI/314/10 z dnia 29 czerwca 2010r. i LIV/346/10 
z dnia 6 paŝdziernika 2010r. 

§ 2.  

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową 
planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

a) Rysunki planu sporządzone na podkładach mapy 
zasadniczej w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1, 2, 
3, 4, 5 i 6 do niniejszej Uchwały, 

b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łabowa – podjęte 
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 ro-
ku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póŝn.zm.) – 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania – jako załącznik 
Nr 7. 

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu, linii 
rozgraniczających tereny o róşnym przeznaczeniu, 
warunków i zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych 
warunków wynikających z potrzeby ochrony śro-
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dowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej. 

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają sto-
sowania innych przepisów odrębnych. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Łabowa, obejmującą ustale-
nia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz 
ustalenia określone na załącznikach graficznych 
Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do tej uchwały, 

2. „Studium” - naleşy przez to rozumieć wprowadzo-
ne uchwałą Nr XXIV/163/04 Rady Gminy Łabowa 
z dnia 3 grudnia 2004 r. z póŝn. zmianami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Łabowa, 

3. przepisach odrębnych – naleşy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz 
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz aktami do niej wykonawczymi, 

4. linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozumieć 
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar 
na tereny o róşnych funkcjach lub róşnych zasa-
dach i warunkach zagospodarowania, 

5. linii zabudowy – naleşy przez to rozumieć linię, 
w której moşe być umieszczona ściana budynku 
lub innych obiektów kubaturowych, bez jej prze-
kraczania w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy 
elementów architektonicznych takich jak: schody 
zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, 

6. powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozumieć 
powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po 
zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych. Do 
powierzchni zabudowy nie wlicza się części bu-
dynków nadwieszonych nad terenem takich jak 
balkon i wykusz, 

7. ņrednim poziomie terenu – rozumie się przez to 
średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony 
przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu 
budynku, 

8. wysokoņci zabudowy (obiektu) – rozumie się przez 
to wymiar pionowy mierzony od średniego po-
ziomu terenu do najwyşszej głównej kalenicy da-
chu, 

9. dachu namiotowym – rozumie się przez to dach 
wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegają-
cych się w jednym wierzchołku, 

10. usługach komercyjnych – naleşy przez to rozu-
mieć usługi realizowane ze środków niepublicz-
nych, nastawione na osiągnięcie zysku. 

 
Rozdział 2 

- USTALENIA OGÓLNE 

§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu 
ustala się co następuje : 

1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów śro-
dowiska przyrodniczego, w szczególności czystości 
wód, powietrza atmosferycznego, gleb. 

2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych 
stęşeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określo-
nych w przepisach odrębnych. 

3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: 

- dla terenów oznaczonych symbolami: MN 
i MN/ML – jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, 

- dla terenów oznaczonych symbolem MN/U jak 
dla terenów przeznaczonych na cele mieszka-
niowo-usługowe. 

4. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w zrozumieniu obowiązujących przepisów odręb-
nych. 

5. Cały obszar objęty planem połoşony jest 
w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego 
Krajobrazu - utworzonym Rozporządzeniem 
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listo-
pada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2006 r. 
Nr 806, poz. 4862) ze zmianą wprowadzoną § 8 
Rozporządzenia Nr 9/07 Wojewody Małopolskiego 
z dnia 6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowiązu-
ją ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozporządze-
niach wymienionych wyşej. 

6. Tereny objęte planami nr: 1 i 4 połoşone są 
w otulinie Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
który funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem 
Nr 5/05 Wojewody Małopolskiego z dnia 23 maja 
2005r. w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Kra-
jobrazowego (Dz.Urz. Wojew. Małopolskiego 
Nr 309, poz. 2238). Obowiązuje zachowanie wy-
mogów ochrony przyrody, środowiska i kształto-
wania ładu przestrzennego. W zagospodarowaniu 
działek obowiązuje realizacja zieleni w szczególno-
ści gatunków rodzimego pochodzenia zgodnie 
z siedliskiem, dla złagodzenia negatywnych zmian 
w krajobrazie. 

7. Tereny objęte planami nr: 2, 3, 5 i 6 połoşone są 
w obszarze zgłoszonym Komisji Europejskiej jako 
obszar ochrony siedlisk Natura 2000 pn. „Łabowa” 
o kodzie PLH120036. Dodatkowo teren objęty pla-
nem nr 5 (działka nr 136/5) wchodzi w skład Euro-
pejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 pn. „Beskid 
Niski” o kodzie PLB180002 – zgłoszony jako obszar 
specjalnej ochrony ptaków. Obowiązuje ochrona 
siedlisk o znaczeniu dla obszaru Natura 2000 
zgodnie z przepisami odrębnymi – w zakresie pro-
blematyki odnoszącej się do obszaru objętego ni-
niejszym planem. Dla w/w terenów- w zakresie 
oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000 
obowiązują wymagania określone w przepisach 
odrębnych. 

8. Obowiązuje zapewnienie ciągłości cieków wodnych 
nie wyróşnionych na rysunkach planu 
z moşliwością konserwacji i remontu cieków 
zgodnie z ustawą Prawo wodne. 
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9. Obowiązuje utrzymanie i ochrona terenów zmelio-

rowanych, obejmujących: działkę nr 46/1 (rów me-
lioracyjny) oraz działkę nr 531/12 (drenarka). Reali-
zacja inwestycji i zagospodarowanie tych terenów 
nie moşe naruszyć systemów melioracyjnych. 

§ 5. W zakresie infrastruktury technicznej 
i uzbrojenia terenu ustala się co następuje: 

1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód 
i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach 
do tego nie wyznaczonych, 

2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od linii 
elektroenergetycznych i od gazociągów w wielko-
ściach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz 
zgodnie z warunkami określonymi przez zarządza-
jącego sieciami. 

3. Zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodocią-
gowych. Dopuszcza się indywidualny system za-
opatrzenia w wodę, w oparciu o obowiązujące 
przepisy odrębne pod warunkiem nie naruszenia 
praw osób trzecich i pozostałych ustaleń obowią-
zującego planu. Zaopatrzenie w wodę dla celów 
produkcyjnych (produkcja betonu) z istniejącego 
ujęcia znajdującego się na terenie inwestycji. 

4. Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków 
w zrozumieniu przepisów art.3 pkt 38 lit.”a” usta-
wy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony 
środowiska – Dz. U. Nr Nr 62 poz.627 z póŝn. zm.) 
docelowo do gminnego systemu kanalizacyjnego 
na warunkach określonych przez zarządcę sieci. Do 
czasu wykonania tego systemu dopuszcza się re-
alizację szczelnych zbiorników okresowo opróşnia-
nych, z wywoşeniem ścieków na najblişszą oczysz-
czalnię. Dopuszcza się równieş realizację przy 
obiektowych oczyszczalni ścieków. 

5. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez 
segregację i gromadzenie ich w przystosowanych 
pojemnikach okresowo opróşnianych i w sposób 
zorganizowany wywoşonych zgodnie z prowadzo-
na polityką gminy Łabowa. Obowiązuje zakaz 
gromadzenia materiałów toksycznych i niebez-
piecznych. Gospodarka odpadami powinna być 
prowadzona zgodnie z przepisami odrębnymi. 

6. Doprowadzenie gazu z istniejących sieci gazowych 
na warunkach określonych przez zarządcę tych sie-
ci. 

7. Ogrzewanie obiektów indywidualne. Stosowane 
media i paliwa dla celów grzewczych nie mogą 
powodować przekroczenia dopuszczalnych norm 
zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem zanie-
czyszczeń tła. 

8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych. 

9. Ustala się obsługę telekomunikacyjną na bazie 
istniejącego systemu, z dopuszczeniem jego roz-
budowy oraz realizacji nowych obiektów, sieci 
i urządzeń łączności publicznej w celu zapewnienia 
telekomunikacji. 

10. Ustala się obsługę telekomunikacyjną na bazie 
istniejącego systemu, z dopuszczeniem jego roz-
budowy oraz realizacji nowych obiektów, sieci 

i urządzeń łączności publicznej w celu zapewnie-
nia telekomunikacji. 

11. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie 
wyróşnionych na rysunku planu. 

 
Rozdział 3 

- USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 6.  

1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący część 
działki nr 531/12 połoşonej w Łabowej o po-
wierzchni ~0,26 ha, przeznacza się na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej /plan 1/. 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu 
wraz z towarzyszącymi budynkami gospodar-
czymi i garaşami. 

2) Dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu, 
obiektów małej architektury, wiat i altan. 

3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowa-
nie odległości od terenów leśnych zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 

4) Dojazd do terenu istniejącą drogą wewnętrzną 
oraz istniejącym dojazdem z drogi „KDL” na 
warunkach ustalonych z zarządcą tej drogi. 

2. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący część 
działki nr 46/1 połoşonej w Łabowej o powierzchni 
~0,57 ha, przeznacza się na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej /plan 2/. 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu 
wraz z towarzyszącymi budynkami gospodar-
czymi i garaşami. 

2) Dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu, 
obiektów małej architektury, wiat i altan. 

3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowa-
nie odległości nie mniejszej niş 4 m. od rowu 
melioracyjnego, przepływającego od strony 
północnej działki. Obowiązują nadto ustalenia 
zawarte w § 4 ust.9. 

4) Dojazd do terenu istniejącą drogą wewnętrzną 
(gminną) połączoną z drogą krajową „KDk-GP” 
istniejącym zjazdem. 

3. Teren oznaczony symbolem MN/U obejmujący 
część działki nr 230/6 połoşonej w Łabowej 
o powierzchni ~0,28 ha, przeznacza się na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług - /plan 3/. 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu 
wraz z towarzyszącymi budynkami gospodar-
czymi i garaşami. 

2) Dopuszcza się realizację usług o uciąşliwości 
(określonej w przepisach odrębnych) zamykają-
cej się w granicach terenu inwestycji. Dopuszcza 
się realizację uzbrojenia terenu, obiektów małej 
architektury, wiat i altan. 

3) Przy realizacji obiektów budowlanych i reklam 
obowiązuje zachowanie linii zabudowy od drogi 
krajowej „KDk-GP” w nawiązaniu do linii zabu-
dowy wyznaczonej przez budynki na sąsiedniej 
działce, zgodnie z rysunkiem planu. 
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4) Dojazd drogami wewnętrznymi. Wyklucza się 
wykonanie bezpośredniego zjazdu z drogi kra-
jowej. 

5) Wyklucza się lokalizację reklam oświetlonych 
i emitujących światło zgodnie z ustawą Prawo 
o ruchu drogowym. 

6) Dla obsługi funkcji usługowej, w granicach te-
renu objętego planem obowiązuje zabezpiecze-
nie co najmniej 2 miejsc postojowych. 

7) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowa-
nie odległości nie mniejszej niş 7,0 m. od górnej 
krawędzi skarpy brzegowej rzeki Kamienicy oraz 
cieku wodnego, przepływającego wzdłuş za-
chodniej granicy terenu objętego planem. 

4. Teren obejmujący część działki nr 246/11 połoşonej 
w Łabowej o powierzchni ~0,91 ha, (plan 4) prze-
znacza się na: 

1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej i rekreacyjnej oznaczone symbolem MN/ML. 
a) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną i rekreacji indywidualnej (letniskowej) 
jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz 
z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi 
i garaşami. 

b) Dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu, 
obiektów małej architektury, wiat i altan. 

c) Przy realizacji budynków obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy w odległości nie mniej-
szej niş 5,0 m. od granicy działki istniejącej 
drogi wewnętrznej. 

d) Dojazd do terenu istniejącą drogą we-
wnętrzną na warunkach ustalonych z zarząd-
cą tej drogi. 

2) Tereny zieleni nieurządzonej, oznaczone symbo-
lem ZU, obejmujące grunty klasy Lz zgodnie 
z ewidencją gruntów. 
a) Ustala się zakaz zabudowy. 
b) Dopuszcza się realizację ciągu komunikacji 

oraz uzbrojenia terenu. 

5. Teren oznaczony symbolem MN/ML obejmujący 
część działki nr 136/5 połoşonej w Łabowej 
o powierzchni ~ 0,67 ha przeznacza się na tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekre-
acyjnej /plan 5/. 

1) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną i rekreacji indywidualnej (letniskowej) ja-
ko podstawowe przeznaczenie terenu wraz 
z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi 
i garaşami. 

2) Dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu, 
obiektów małej architektury, wiat i altan. 

3) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy w odległości nie mniejszej 
niş 5,0 m. od granicy działki drogi wewnętrznej. 
Obowiązuje takşe zachowanie odległości nie 
mniejszej niş 5 m. od górnej krawędzi skarpy 
potoku bez nazwy, przepływającego od strony 
wschodniej terenu objętego planem. 

4) Dojazd do terenu istniejącą drogą wewnętrzną 
na warunkach ustalonych z zarządcą tej drogi. 

6. Teren oznaczony symbolem U/P obejmujący dział-
kę nr 432/7 połoşoną w Łabowej o powierzchni ~ 
0,57 ha przeznacza się na tereny usług komercyj-
nych z dopuszczeniem produkcji /plan 6/. 

1) Ustala się realizację usług komercyjnych (bu-
dowlanych)- skład materiałów budowlanych, 
kamieniarstwo, budynek socjalno-biurowy itp.) 
jako podstawowe przeznaczenie terenu. 

2) Dopuszcza się funkcję produkcyjną (produkcja 
betonu) wraz z niezbędnymi obiektami i urzą-
dzeniami towarzyszącymi (garaşe, wiaty, boksy, 
zbiornik na paliwo, silosy, waga samochodowa 
itp.) placu manewrowego, myjni samochodo-
wej, uzbrojenia terenu w tym stacji transforma-
torowej. 

3) Utrzymuje się istniejące na działce sieci, obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, dopusz-
czając remont, przebudowę i rozbudowę na za-
sadach określonych w przepisach odrębnych. 

4) Obowiązuje utwardzenie miejsc postojowych 
i placów manewrowych. Wody opadowe z tych 
powierzchni mogą być odprowadzane do od-
biornika wyłącznie poprzez separatory błota 
i zawiesin ropopochodnych. 

5) Przy realizacji obiektów kubaturowych obowią-
zuje zachowanie: 
a) linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi 

jezdni drogi publicznej (krajowej) „KDk- GP” 
w odległości nie mniejszej niş 25 m., 

b) -linii zabudowy od zewnętrznej krawędzi 
jezdni drogi publicznej (gminnej dojazdo-
wej) „KDD” w wielkości min. 6 m., 
z dopuszczeniem zmniejszenia tej odległości 
za zgodą zarządcy drogi. 

6) Obowiązuje zakaz lokalizacji reklam w odległo-
ści mniejszej niş 25 m. od zewnętrznej krawę-
dzi jezdni drogi krajowej. Ze względu zapew-
nienia bezpieczeństwa ruchu na drodze krajo-
wej, obowiązuje zakaz lokalizacji w miejscach 
widocznych z drogi krajowej reklam oświetlo-
nych i emitujących światło zgodnie z ustawą 
Prawo o ruchu drogowym. 

7) Dojazd do terenu z drogi publicznej (gminnej 
dojazdowej) „KDD” zjazdem wykonanym poza 
liniami rozgraniczającymi drogę krajową. 

8) Obowiązuje minimalny wskaŝnik miejsc posto-
jowych – 1 miejsce na 3 zatrudnionych.. 

9) Na etapie projektowym przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego obowiązuje sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko. 

10) W zakresie kształtowania architektury, ładu 
przestrzennego i podziału nieruchomości ustala 
się co następuje: 
a) Ustala się obowiązek kształtowania architek-

tury harmonizującej z krajobrazem. Dachy 
o kącie nachylenia głównych połaci 
w przedziale od 20 do 45 stopni. Dopuszcza 
się zmniejszenie kąta nachylenia połaci da-
chowych ponişej 20 stopni, jeşeli będzie to 
wynikać z technologii, rozwiązań konstrukcyj-
nych i przepisów odrębnych. Obowiązuje za-
kaz stosowania dachów namiotowych. Wyso-
kość obiektów nie moşe przekroczyć 14 m li-
cząc od średniego poziomu terenu. Podana 
wyşej wysokość nie dotyczy silosów związa-
nych z produkcja betonu. 

b) W zagospodarowaniu działki obowiązuje za-
chowanie co najmniej 15% powierzchni bio-
logicznie czynnej; powierzchnie te naleşy za-
gospodarować zielenią z przewagą gatunków 
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rodzimego pochodzenia. Powierzchnia zabu-
dowy 85 % terenu inwestycji. 

c) W przypadku podziału nieruchomości do-
puszcza się zmianę konfiguracji działki oraz 
podziały związane z powiększeniem po-
wierzchni i zapewnieniem dojazdów i dojść. 

d) W granicach terenu inwestycji, dla obsługi 
funkcji obowiązuje minimalny wskaŝnik 
miejsc postojowych – 1 miejsce na 3 zatrud-
nionych. 

e) W wykończeniu elewacji budynków wyklucza 
się stosowanie okładzin panelami z tworzyw 
sztucznych; naleşy stosować materiały trady-
cyjne (drewno, kamień itp.) lub ich imitacje. 
Dopuszcza się zastosowanie elewacyjnych 
płyt warstwowych. Pokrycia dachowe w kolo-
rach ciemnych stonowanych. 
Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach 
prefabrykowanych, betonowych elementów 
ozdobnych, tralek, kolumn itp.. 

f) Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń na 
wyznaczonym terenie „U/P” jest spełnienie 
zapisów ustaleń ogólnych, a w szczególności 
spełnienie warunków i zasad obowiązujących 
na obszarze Południowomałopolskiego Ob-
szaru Chronionego Krajobrazu. 

§ 7. W zakresie kształtowania architektury, ładu 
przestrzennego i podziału nieruchomości dla terenów 
objętych planami nr 1 do 5 ustala się co następuje: 

1. Dla obiektów mieszkaniowych i rekreacji indywidu-
alnej (letniskowych) obowiązuje kształtowanie ar-
chitektury harmonizującej z krajobrazem i nawią-
zującej do tradycyjnych cech budownictwa regio-
nalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia głównych połaci dachowych w prze-
dziale od 35 do 45 stopni. Kalenice i okapy dachu 
muszą być poziome. Zakaz otwierania połaci da-
chowych (doświetlenie poddasza) na odcinku 
większym niş 70% długości dachu, liczonej pomię-
dzy krawędziami okapu. Obowiązuje zakaz realiza-
cji dachów płaskich i pulpitowych oraz głównych 
dachów namiotowych. Maksymalna wysokość – 
dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu 
parteru budynku (poziom ± 0,00), w tym jedna 
w poddaszu. Poziom parteru nie moşe przekroczyć 
1,20 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m 
od poziomu terenu od strony przystokowej. Wyso-
kość obiektów mieszkaniowych nie moşe przekro-
czyć 10,0 m od poziomu parteru, natomiast wyso-
kość budynków letniskowych nie większa jak 8 m. 
od średniego poziomu terenu. 

2. Dla budynków gospodarczych i garaşowych ustala 
się realizację dachów o kącie nachylenia głównych 
połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni; 
wysokość obiektów nie moşe przekraczać 8,0 m 
nad średnim poziomem terenu. Dopuszcza się re-
alizację budynków gospodarczych i garaşy dobu-
dowanych do budynków mieszkalnych z dopusz-
czeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi 

o spadku równym lub mniejszym od spadku dachu 
głównego budynku mieszkalnego i letniskowego. 

3. Dla budynków usługowych realizowanych na tere-
nie „MN/U” ustala się dachy dwu- lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia głównych połaci 
w przedziale od 30 do 45 stopni. Obowiązuje zakaz 
realizacji dachów płaskich i pulpitowych oraz 
głównych dachów namiotowych. Wysokość bu-
dynków nie moşe przekroczyć 12 m od poziomu 
parteru. Poziom parteru nie moşe przekroczyć 1,20 
od średniego poziomu terenu lub 0,60 m od po-
ziomu terenu od strony przystokowej. 

4. Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych 
obowiązuje minimalna powierzchnia działki: 

a) dla wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – 800 m², 

b) dla zabudowy letniskowej - 700 m², 
c) dla zabudowy usługowej - wielkość uzaleşnio-

na będzie od rodzaju prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

5. W zagospodarowaniu terenów obowiązuje zacho-
wanie co najmniej 30% powierzchni biologicznie 
czynnej. Powierzchnia zabudowy nie moşe prze-
kroczyć 60 % powierzchni działki. 

6. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapew-
nienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie 
uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. 

7. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się 
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucz-
nych; naleşy stosować materiały tradycyjne 
(drewno, kamień itp.). 

8. Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych stonowa-
nych. 

 
Rozdział 4 

- PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyraşoną 
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieru-
chomości w wyniku uchwalenia planu, 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 póŝ. zm) – 5 %. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łabowa. 

§ 10.  

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

2. Uchwała podlega równieş publikacji na stronie 
internetowej Gminy Łabowa. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa 

Marek Stanisz 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 364 – 21535 – Poz. 3110 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr X/59/11 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr X/59/11 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr X/59/11 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały Nr X/59/11 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Załącznik nr 5 
do uchwały Nr X/59/11 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

 
 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Załącznik nr 6 
do uchwały Nr X/59/11 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 

 
 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę ŝródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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Przewodniczący Rady Gminy Łabowa 
Marek Stanisz 

 
Załącznik nr 7 
do uchwały Nr X/59/11 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 22 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Łabowa w sprawie uwag 
do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania 

1. Rada Gminy Łabowa po zapoznaniu się z oświadcze-
niem Wójta Gminy Łabowa z dnia 6 czerwca 2011r., 
stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Łabowa z wyłączeniem obszaru Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego w sołectwie Łabowa, dot. 
przeznaczenia części działek nr: 531/12 i 46/1 połoşo-
nych w Łabowej na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, części działek nr: 246/11 i 136/5 poło-
şonych w Łabowej na tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej i rekreacyjnej, części działki 
nr 230/6 na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopuszczeniem usług oraz działki nr 432/7 
na tereny usług komercyjnych z dopuszczeniem pro-
dukcji - w okresie wyłoşenia tego planu do publicz-
nego wglądu i 14 dni po wyłoşeniu, stwierdza brak 
potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 
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ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 poz.717 z póŝ. zm.). 

2. W odniesieniu do terenów objętych opracowaniem 
plan nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji 
inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które 
naleşą do zadań własnych gminy. W związku z tym 
Rada Gminy Łabowa stwierdza brak potrzeby roz-
strzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które na-

leşą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 
z póŝ. zm.). 

 
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa 

Marek Stanisz 
3110
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UCHWAŁA NR 69/VIII/2011 
RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ 

 z dnia 27 maja 2011 r. 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2011 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina 
Dolna na 2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 stycznia 2011 roku 

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 art. 215 
art. 239, art. 264 ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 
z póŝniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 
lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z póŝniejszymi zmianami )  

Rada Gminy w Łososinie Dolnej 
 uchwala co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmian w budşecie Gminy Łososi-
na Dolna na 2011 rok: 

1. Zwiększa się plan dochodów budşetu Gminy o kwotę 
1.873.352,70 , z tego: 

1) dochody bieşące                                    770.202,70 
2) dochody majątkowe                          1.103.150,00 

jak w tabeli Nr 1niniejszej uchwały 

2. Zwiększa się plan wydatków budşetu Gminy o kwotę 
2.245.573,44 , z tego: 

1) wydatki bieşące                                  761.277,44 
2) wydatki majątkowe                           1.484.296,00 

jak w tabeli Nr 2 i Nr 3 niniejszej uchwały 

3. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa 
w ustępie 1 i 2 zwiększa się o kwotę 372.220,74zł 
planowany deficyt budşetu, który zostanie pokryty 
z wprowadzonych do budşetu wolnych środków, ja-
ko nadwyşki środków pienięşnych na rachunku bie-
şącym budşetu gminy, wynikających z rozliczeń kre-
dytów i poşyczek z lat ubiegłych . 

4. Zwiększa się przychody budşetu na 2011 rok o kwotę 
1.472.220,74zł. 

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami w budşecie 
w Uchwale Budşetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 
rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 
stycznia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„1. Róşnica między dochodami i wydatkami stanowi 

planowany deficyt budşetu w kwocie 6.796.874,22 zł 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:  
1) zaciąganych kredytów w kwocie 4.280.000,00 zł 
2) wolnych środków jako nadwyşki środków pie-

nięşnych na rachunku bieşącym budşetu gminy, 

wynikających z rozliczeń kredytów i poşyczek 
z lat ubiegłych - wprowadzonych do budşetu 
w kwocie 2.516.874,22 zł" 

2) §4 otrzymuje brzmienie: 
„1.Ustala się łączną kwotę przychodów budşetu 

w wysokości 7.316.874,22zł oraz łączną kwotę roz-
chodów budşetu w wysokości  520.000,00 zł 
w specyfikacji, jak w tabeli Nr 4 niniejszej uchwały.  

2. Ustala się limit zobowiązań:  

1) z tytułu zaciąganych w roku 2011 kredytów 
w wysokości 4.800.000,00zł, z czego: 
a) na sfinansowanie planowanego deficytu bu-

dşetu 4.280.000,00zł, 
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 

520.000,00zł. 

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:  

1) kredytów i poşyczek zaciąganych na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego defi-
cytu budşetu Gminy w wysokości 1.500.000,00 zł. 

4. Upowaşnia się Wójta Gminy Łososina Dolna do za-
ciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów w kwo-
tach określonych limitami w ust. 2, z których ob-
ciąşenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć 
wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalo-
nych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Łososina Dolna w części określającej Prognozę 
długu" 

§ 3. Dokonuje się zmiany dochodów i wydatków 
związanych z realizacją zadań wykonywanych na pod-
stawie umów lub porozumień między jednostkami sa-
morządu terytorialnego ujętych w Tabeli Nr 7 do 
Uchwały Budşetowej Gminy Łososina Dolna na 2011 rok 
Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 
stycznia 2011 roku , który otrzymuje nowe brzmienie jak 
w tabeli Nr 5 niniejszej Uchwały 

§ 4. Dokonuje się zmiany kwot dotacji udzielonych 
z budşetu Gminy Łososina Dolna ujętego w załączniku 
Nr 1 do Uchwały Budşetowej Gminy Łososina Dolna na 
2011 rok Nr 29/V/11 Rady Gminy w Łososinie Dolnej 
z dnia 25 stycznia 2011 roku , który otrzymuje nowe 
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
Uchwały 


