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UCHWAŁA NR LIV/336/10 
 RADY GMINY ŁABOWA 

 z dnia 6 października 2010 r. 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego – we wsi Barnowiec, Czaczów i Łosie. 

Na podstawie art.3 ust.1, art.15, art.20 ust.1 
i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) 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. 1591 z późn. zmianami), 

Rada Gminy Łabowa stwierdza zgodność ustaleń zmia-
ny planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Łabowa wprowa-
dzonego Uchwałą Nr Nr XXIV/163/04 Rady Gminy Ła-
bowa z dnia 3 grudnia 2004 roku (z późn.zm.). i uchwala 
co następuje: 

 
Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Łabowa w granicach 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, zatwierdzone-
go uchwałą Nr XXV/169/2004 Rady Gminy Łabowa 
z dnia 30 grudnia 2004 r.(Dz. Urz. Wojew. Małopol-
skiego z 2005r. Nr 101, poz.678 z póź. zm.) 
w zakresie: przeznaczenia części działki nr 79/3 poło-
żonej w Łosiu, części działki nr 311/4 położonej 
w Czaczowie oraz części działki nr 320 położonej 
w Barnowcu na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej – zwaną w tekście niniejszej uchwały 
planem. 

2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach gra-
ficznych do uchwały Rady Gminy Łabowa Nr 
XXXIX/253/09 z dnia 18 sierpnia 2009r. 

§ 2.  

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową pla-
nu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

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

b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łabowa – podjęte 
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
– jako załącznik Nr 4. 

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, 
warunków i zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych 

warunków wynikających z potrzeby ochrony środo-
wiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej. 

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stoso-
wania innych przepisów odrębnych 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę 
Rady Gminy Łabowa, obejmującą ustalenia wymie-
nione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia 
określone na załącznikach graficznych Nr 1, 2 i 3 do tej 
uchwały, 

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz ak-
tach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz aktami do niej wykonawczymi, 

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię 
ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tere-
ny o różnych funkcjach lub różnych zasadach 
i warunkach zagospodarowania, 

4) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, 
w której może być umieszczona ściana budynku lub 
innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania 
w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów ar-
chitektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, po-
chylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadasze-
nie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
innych detali wystroju architektonicznego, 

5) średnim poziomie terenu – rozumie się przez to śred-
nią arytmetyczną poziomów terenu od strony przysto-
kowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu budynku, 

6) wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez to 
wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu te-
renu do najwyższej głównej kalenicy dachu, 

7) dachu namiotowym (kopertowym) – rozumie się przez 
to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbie-
gających się w jednym wierzchołku. 

 
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 stę-
żeń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych 
w przepisach odrębnych. 

3)  Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w zrozumieniu obowiązujących przepisów odrębnych, 
za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych. 

4)  W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie do-
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puszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla te-
renu objętego planem i oznaczonego symbolem MN – 
jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową. 

5)  Cały obszar objęty planem pozostaje w granicach 
Popradzkiego Parku Krajobrazowego, utworzonego na 
mocy Uchwały Nr 169/XIX/87 Wojewódzkiej Rady Na-
rodowej w Nowym Sączu z dnia 11 września 1987 r. 
(Dz. Urz. Woj. Nowosądeckiego Nr 18 poz. 193, zm. 
Nr 20 z 1988 r. poz. 85; Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2001 r. Nr 141 poz. 2086), zmienionej Rozporządze-
niem Nr 18/03 Wojewody Małopolskiego z dnia 
30 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 153 
poz. 1998), który funkcjonuje zgodnie 
z Rozporządzeniem Nr 5/05 Wojewody Małopolskiego 
z dnia 23 maja 2005r. w sprawie ochrony Popradzkie-
go Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Wojew. Małopol-
skiego Nr 309, poz. 2238). Obowiązują zapisy zawarte 
w Rozporządzeniu 5/05 Wojewody Małopolskiego 
w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. 
Obowiązuje zachowanie wymogów ochrony przyrody, 
środowiska i kształtowania ładu przestrzennego. 
W zagospodarowaniu działek obowiązuje realizacja 
zieleni w szczególności gatunków rodzimego pocho-
dzenia zgodnie z siedliskiem, dla złagodzenia nega-
tywnych zmian w krajobrazie. 

6)  Cały obszar opracowania znajduje się w obszarze 
„Natura 2000” przyjętym przez Komisję Europejską 
25 stycznia 2008 r. jako obszar ochrony siedlisk pn. 
Ostoja Popradzka PLH 120019, gdzie obowiązuje spe-
cjalna ochrony siedlisk zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, a realizacja przedsięwzięć na tym terenie nie 
może oddziaływać negatywnie na obszar „Natura 
2000”. W związku z tym dla terenów objętych planem 
w zakresie oddziaływania inwestycji na obszar Natura 
2000 obowiązują wymagania określone w przepisach 
odrębnych. 

7)  Tereny objęte zmianą planu położone są w obrębie 
głównego zbiornika wód podziemnych – GZWP nr 438 
„Magura (Nowy Sącz)”, dla którego należy zachować 
warunki wynikające z przepisów odrębnych. 

§ 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 elek-
troenergetycznych i od gazociągów w wielkościach 
zgodnych z przepisami odrebnymi oraz zgodnie 
z warunkami określonymi przez zarządzającego sie-
ciami. 

3)  Zaopatrzenie w wodę z indywidualnego systemu 
w oparciu o przepisy odrębne lub docelowo 
z wiejskiego wodociągu. 

4)  Odprowadzenie ścieków komunalnych docelowo do 
wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu reali-
zacji tego systemu oraz w przypadku braku możliwo-
ści wykonania podłączenia do sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza się gromadzenie ścieków 
w bezodpływowych, szczelnych zbiornikach okreso-
wo wybieralnych. Dopuszcza się realizację przy 
obiektowych oczyszczalni. 

5)  Usuwanie odpadów stałych poprzez segregację 
i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, 
okresowo opróżnianych i w sposób zorganizowany 

wywożonych na urządzone składowisko odpadów, 
zgodnie z prowadzona polityką władz Gminy. Obo-
wiązuje zakaz gromadzenia odpadów niebezpiecz-
nych. 

6)  Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie 
mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych 
norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględnieniem 
zanieczyszczeń tła. 

7)  Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych. 

8)  Ustala się obsługę telekomunikacyjną na bazie ist-
niejącego systemu, z dopuszczeniem jego rozbudo-
wy oraz realizacji nowych sieci i urządzeń telekomu-
nikacyjnych. 

9) Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wy-
różnionych na rysunku planu. 

10) Obowiązuje uwzględnienie wymagań dotyczących 
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 6.  

1. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący część 
działki nr 79/3 położonej w Łosiu o powierzchni 
~0,28 ha, przeznacza się na tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej - /plan 1/. 

1)  Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną jako podstawowe przeznaczenie terenu 

2)  Dopuszcza się realizację budynków gospodar-
czych, garaży i obiektów małej architektury. Do-
puszcza się realizację niezbędnych sieci, urządzeń 
i obiektów infrastruktury technicznej. 

3)  Przy realizacji obiektów obowiązuje: 
- zachowanie linii zabudowy od zewnętrznej 

krawędzi jezdni drogi publicznej powiatowej 
„6.1 KDp-L” w wielkości min. 20 m 
z dopuszczeniem zmniejszenia tej odległości za 
zgodą zarządcy tej drogi, 

- zachowanie odległości co najmniej 7 m od 
górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku wod-
nego, przepływającego od strony północnej 
działki, 

- odległości od terenów leśnych (o klasie bonita-
cyjnej Ls) w wielkości zgodnej z przepisami od-
rębnymi. 

4)  Połączenie terenu z drogą powiatową na warun-
kach określonych przez zarządcę tej drogi 
w oparciu o przepisy odrębne. Dopuszcza się re-
alizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych na 
rysunku planu. 

2. Teren oznaczony symbolem MN obejmujący część 
działki nr 311/4 położonej w Czaczowie o powierzchni 
~0,52 ha, przeznacza się na tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej - /plan 2/. 

1)  Ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną jako podstawowe przeznaczenie terenu 

2) Dopuszcza się realizację budynków gospodar-
czych, garaży i obiektów małej architektury. Do-
puszcza się realizację niezbędnych sieci, urządzeń 
i obiektów infrastruktury technicznej. 

3)  Połączenie drogi wewnętrznej z drogą powiatową 
na warunkach określonych przez zarządcę tej dro-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Małopolskiego Nr 560 – 35354 – Poz. 4281 
 

gi w oparciu o przepisy odrębne. Dopuszcza się 
realizację dróg wewnętrznych nie wyróżnionych 
na rysunku planu. 

3. Tereny obejmujące część działki nr 320 położonej 
w Barnowcu o powierzchni ~0,90 ha /plan 3/, prze-
znacza się na: 

1)  MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. 
a) Ustala się zabudowę mieszkaniową jednoro-

dzinną jako podstawowe przeznaczenie terenu 
b) Dopuszcza się realizację budynków gospodar-

czych, garaży i obiektów małej architektury. 
Dopuszcza się realizację niezbędnych sieci, 
urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

c) Przy realizacji obiektów obowiązuje: 
- zachowanie linii zabudowy od górnej kra-

wędzi skarpy znajdującej się od strony za-
chodniej działki zgodnie z rysunkiem planu, 

- zachowanie odległości co najmniej 7 m od 
górnej krawędzi skarpy brzegowej cieku 
wodnego, przepływającego od strony po-
łudniowej działki, 

- odległości od terenów leśnych w wielkości 
zgodnej z przepisami odrębnymi. 

d) Połączenie drogi wewnętrznej z drogą powia-
tową na warunkach określonych przez zarząd-
cę tej drogi w oparciu o przepisy odrębne. 
Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych 
nie wyróżnionych na rysunku planu. 

e) Dla części terenu położonego w obszarze za-
grożonym procesami erozyjno – osuwisko-
wymi, oznaczonym dodatkowo indeksem lite-
rowym „/o” - przy posadowieniu obiektów 
budowlanych należy przyjąć złożone warunki 
gruntowe. W oparciu o te założenia sposób 
posadowienia obiektów należy ustalić 
w oparciu o stosowne opracowania geotech-
niczne. 

2)  ZU - tereny zieleni nieurządzonej. 
Ustala się obsadzenie terenu zielenią składem 
gatunkowym nawiązującym do warunków sie-
dliskowych. Obowiązuje zakaz zabudowy. Do-
puszcza się realizację sieci i i urządzeń infrastruk-
tury technicznej poza obszarem osuwiska czyn-
nego, oznaczonego indeksem literowym „/oc”. 

§ 7. W zakresie kształtowania architektury, ładu 
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się co 
następuje: 

1)  Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształto-
wanie architektury harmonizującej z krajobrazem 
i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa re-
gionalnego. Dachy o kącie nachylenia głównych poła-
ci dachowych w przedziale od 35 do 45 stopni. Głów-
ne kalenice i okapy dachu muszą być poziome. Zakaz 
otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) 
na odcinku większym niż 70% długości dachu, liczonej 
pomiędzy krawędziami okapu oraz zakaz przesuwania 
kalenicy w pionie. Obowiązuje zakaz realizacji dachów 

płaskich, namiotowych i pulpitowych. Maksymalna 
wysokość budynków – dwie kondygnacje nadziemne 
liczone od poziomu parteru (poziom ±0,00), w tym 
jedna w poddaszu. Poziom parteru nie może przekro-
czyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m 
od terenu od strony przystokowej. Wysokość budyn-
ków mieszkalnych nie może przekroczyć 10 m od po-
ziomu parteru 

2)  Dla budynków gospodarczych i garażowych ustala się 
realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci 
w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów 
nie może przekroczyć 8,0 m nad średnim poziomem 
terenu. Dopuszcza się realizację budynków gospodar-
czych i garaży dobudowanych do budynków miesz-
kalnych z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pul-
pitowymi o spadku równym lub mniejszym od spadku 
dachu głównego budynku mieszkalnego. 

3)  W przypadku podziału terenów na nowe działki bu-
dowlane obowiązuje minimalna powierzchnia działki 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– 800 m². 

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

5)  W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się 
stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych; 
należy stosować materiały tradycyjne (drewno, ka-
mień itp.). Pokrycia dachowe w kolorach ciemnych 
w odcieniach brązu, czerwieni, szarości, zieleni. Ustala 
się wprowadzenie linii cokołu w bryle obiektu mak-
symalnie do wysokości linii parteru. 

6) Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabry-
kowanych, betonowych elementów ozdobnych (tralek, 
kolumn). 

7) W zagospodarowaniu działek obowiązuje zachowanie 
co najmniej 40% powierzchni biologicznie czynnej. 

 
Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną 
w stosunku procentowym wzrostu wartości nierucho-
mości 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 późn.zm.) – 5 %. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Łabowa. 

§ 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 inter-
netowej Gminy Łabowa. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy Łabowa  

mgr Jan Oleksy 
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Załącznik nr 1 
do uchwały Nr LIV/336/10 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 6 października 2010 r. 

 

 
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa  

mgr Jan Oleksy 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr LIV/336/10 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 6 października 2010 r. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy Łabowa  
mgr Jan Oleksy 
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Załącznik nr 3 
do uchwały Nr LIV/336/10 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 6 października 2010 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Łabowa  

mgr Jan Oleksy 
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Załącznik nr 4 
do uchwały Nr LIV/336/10 
Rady Gminy Łabowa 
z dnia 6 października 2010 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 oświadczeniem Wójta Gminy Łabowa z dnia 
23 września 2010r., stwierdzającym brak uwag do 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Łabowa w sołectwach 
Czaczów, Łosie i Barnowiec, położonych 
w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
dot. przeznaczenia części działki nr 79/3 położonej 
w Łosiu, części działki nr 311/4 położonej 
w Czaczowie oraz części działki nr 320 położonej 
w Barnowcu na tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, w okresie wyłożenia tego planu do 
publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwier-
dza brak potrzeby 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 póź. zm.). 

2)  W odniesieniu do terenów objętych planem, 
o których mowa w punkcie 1 plan nie wprowadza 
nowych zapisów dot. realizacji inwestycji 
w zakresie infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy. W związku z tym Rada 
Gminy Łabowa stwierdza brak potrzeby rozstrzy-
gnięcia o sposobie realizacji inwestycji które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, 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 Łabowa  

mgr Jan Oleksy 
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UCHWAŁA NR LIV/337/10 
 RADY GMINY ŁABOWA 

 z dnia 6 października 2010 r. 

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

Na podstawie art.3 ust.1, art.15, art.20 ust.1 
i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) 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. 1591 z późn. zmianami), 

Rada Gminy Łabowa stwierdza zgodność ustaleń zmia-
ny planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Łabowa wprowa-
dzonego Uchwałą Nr Nr XXIV/163/04 Rady Gminy Ła-
bowa z dnia 3 grudnia 2004 roku (z późn.zm.). i uchwala 
co następuje: 

 
Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Łabowa w sołectwie 
Krzyżówka z wyłączeniem obszaru Popradzkiego 
Parku Krajobrazowego, zatwierdzonego uchwałą 
Nr XX/130/2004 Rady Gminy Łabowa z dnia 
31 sierpnia 2004 r.(Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego 
z 2004r. Nr 344, poz.3740 z póź. zm.) w zakresie prze-
znaczenia: działki nr 6/1, 78/11 i części działek nr: 53 
i 78/12 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz działki nr 78/9 położonej w Krzyżówce 
na tereny produkcyjno-usługowe - zwaną w tekście 
niniejszej uchwały planem. 

2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach gra-
ficznych do uchwały Rady Gminy Łabowa 
Nr XXXIX/246/09 z dnia 18 sierpnia 2009r. 

§ 2.  

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową pla-
nu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

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

b) Rozstrzygnięcia Rady Gminy Łabowa – podjęte 
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) – o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
– jako załącznik Nr 5. 

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii 
rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu, 
warunków i zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych 
warunków wynikających z potrzeby ochrony środo-
wiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej. 

4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stoso-
wania innych przepisów odrębnych. 


