
 
 

UCHWAŁA ∗∗∗∗ NR 215/XVIII/2012 
RADY MIASTA GORLICE  

z dnia 29 marca 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MIASTO GORLICE  
- PLAN NR 3, przyjętego uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. 

ze zmianami  

Działając na podstawie 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 późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), 
Rada Miasta Gorlice:  

1. po stwierdzeniu zgodności projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 
MIASTO GORLICE -  PLAN NR 3 z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego przyjętego uchwałą Nr 151/XVII/99 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 1999 roku,  

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

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

uchwala  

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - MIASTO GORLICE -  PLAN NR 3,  

zwane dalej zmianami planu.  

DZIAŁ I.  
PRZEPISY PORZĄDKOWE   

§ 1. PRZEDMIOT I ZAKRES UCHWAŁY  

1. ZMIANY PLANU MIASTO GORLICE -  PLAN NR 3 składają się z tekstu zmiany planu 
stanowiącego treść niniejszej uchwały oraz załącznika graficznego Nr 1 - rysunek zmian planu sporządzony na 
kopii mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:2000;  

2. Załączniki do uchwały stanowią:  

1) załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy,  

2) załącznik Nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu zmian planu.  

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 
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Kraków, dnia 26 kwietnia 2012 r.

Poz. 1829



DZIAŁ II.  
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE   

§ 2. Zmienia się ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MIASTO  
GORLICE -  PLAN NR 3, w sposób następujący:  

1. W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział II - Ustalenia planu dla terenów osiedleńczych – 
zabudowa mieszkaniowa, § 8 w Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:  

1) w symbolu 17.MN liczba4,73 ha, zostaje zmieniona na 3,37 ha;  

2) po symbolu 17.MN, wprowadza się symbol 17a.MN – pow. 1,44 ha, dla którego obowiązują ustalenia jak 
dla wszystkich terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. W Dziale II - Przepisy Szczegółowe, Rozdział VII - Ustalenia planu dla terenów komunikacji, § 15 
w Ustaleniach dla terenów dróg:  

a) w symbolu 8.KUd liczba 1,32 ha, zostaje zmieniona na 1,05 ha;  

b) po symbolu 8.KUd, wprowadza się symbol 8a.KUd i ustalenia dla tego terenu o następującym brzmieniu:  

„8a. KUd – pow. 0,19 ha Tereny komunikacji. Obowiązują następujące zasady zagospodarowania 
terenów:  

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi gminnej klasy dojazdowej o szerokości w liniach 
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejszej niż 10 m i jej elementów, realizowanych 
na zasadach określonych w przepisach odrębnych, takich jak:  

a) jezdnia o szerokości nie mniejszej niż 4,5 m;  

b) chodniki;  

c) obiekty budowlane i urządzenia infrastruktury technicznej związane z funkcjonowaniem drogi 
i obsługą ruchu;  

2) Dopuszcza się lokalizację zieleni urządzonej w liniach rozgraniczających drogi na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych.”, 

DZIAŁ III.  
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KO ŃCOWE.  

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.  

§ 5. Uchwała podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gorlicach, stronie internetowej 
www.gorlice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.  

  
Przewodniczący Rady Miasta  

Bogdan Musiał 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr 215/XVIII/2012   
Rady Miasta Gorlice   
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Musiał 

* 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 215/XVIII/2012   
Rady Miasta Gorlice   
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorlice o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy  

Wymagane przepisami w/w rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorlice jest bezprzedmiotowe, ponieważ budżet 
gminy nie będzie obciążony konsekwencjami wynikającymi z uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowana przestrzennego „Gorlice – Plan Nr 3”.  

Na obszarze objętym projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego „Gorlice – 
Plan nr 3”, gmina nie będzie musiała ponosić kosztów, związanych z transformacją obszaru. Planowana zmiana 
funkcji wprowadza zwiększenie terenów zabudowy mieszkaniowej poprzez dodanie nowego terenu o symbolu 
17a.MN, kosztem projektowanej w planie obowiązującym drogi gminnej oznaczonej symbolem 8.KUd, 
powodując zmniejszenie jej długości i zmianę jej przebiegu. W wyniku ww. zmiany konfiguracji funkcji na 
przedmiotowym terenie, w nowym planie zaproponowano nowy dojazd, jako nową drogę gminną oznaczoną 
symbolem 8a.KUd. Realizacja drogi 8a.KUd po uchwalaniu planu nie jest obligatoryjna, z uwagi na fakt, iż 
zgodnie z zapisami planu obowiązującego, dojazd do projektowanych terenów zabudowy mieszkaniowej może 
odbywać się po istniejących drogach wewnętrznych.  

W związku z powyższym, w wyniku wejście w życie nowego planu budżet gminy nie będzie obciążony 
konsekwencjami wynikającymi z uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Gorlice – Plan nr 3”.  

 
Przewodniczący Rady Miasta  

Bogdan Musiał 
 

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr 215/XVIII/2012   
Rady Miasta Gorlice   
z dnia 29 marca 2012 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorlice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do 
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasto Gorlice – Plan Nr 3.  

Zgodnie z wykazem uwag zgłoszonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasto Gorlice – Plan Nr 3, wyłożonego do wglądu publicznego, do ww. projektu zmiany planu 
nie wpłynęła żadna uwaga.  

W związku z powyższym, wymagane przepisami rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorlice jest bezprzedmiotowe.  

 

Przewodniczący Rady Miasta  
Bogdan Musiał 
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