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UCHWAŁA NR LIII/342/2010 
RADY MIASTA MSZANA DOLNA 

 z dnia 31 maja 2010 r. 

w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na 
terenie Miasta Mszana Dolna. 

Na podstawie art.90f ustawy dnia 7 września 1991r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 
z póŝn.zm.) oraz art.4 ust.1 i art.13 ust.2 ustawy z dnia 
20 lipca 2000r.o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. 
Nr 17, poz.95) – Rada Miasta Mszana Dolna uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W regulaminie udzielania pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na te-
renie Miasta Mszana Dolna, stanowiącym załącznik do 
Uchwały nr XXIV/164/2005 Rady Miasta Mszana Dolna 
dnia 31 marca 2005 r., dokonuje się następujących 
zmian: 

1.  § 9 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„ przy dochodzie do 100 złotych wynosi: od 91 – 182 
złotych miesięcznie” 

2. § 9 ust.1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„przy dochodzie od 101 złotych do 351 złotych wyno-
si: 72,80 - 146 złotych miesięcznie”. 

3. § 15 otrzymuje brzmienie: 

„Zasiłek szkolny przyznaje się w formie jednorazo-
wego świadczenia pienięşnego, które nie moşe prze-
kroczyć kwoty 455 złotych.” 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi 
Miasta Mszana Dolna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Małopolskiego. 

 
 Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

mgr Eugeniusz Sieja 
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UCHWAŁA NR LIII/345/2010 
RADY MIASTA MSZANA DOLNA 

 z dnia 31 maja 2010 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr L/321/2010 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. dotyczącej zasad 
stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom oraz drogom wewnĉtrznym w mieņcie Mszana Dolna. 

Na podstawie art. 18 ust.1 i ust.2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art.8 ust.1a 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 
(Dz.U.z 2007r. Nr 19, poz.115 ze zm.) oraz art.4 ust.1 
i art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r.o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95) – Rada Miasta Msza-
na Dolna uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr L/321/2010 
Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 stycznia 2010r. 

w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw 
ulicom, placom oraz drogom wewnętrznym w mieście 
Mszana Dolna (Dz.Urz.Woj.Małopolskiego Nr 83, 
poz.527 z dnia 17.03.2010r.), skreśla się ust.6. 

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 
 Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

mgr Eugeniusz Sieja 
Przewodniczący Rady Miejskiej:

mgr  inż. Jerzy Grabowski
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UCHWAŁA NR 417/LIX/2010 
RADY MIEJSKIEJ W MYŅLENICACH 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

zmieniająca uchwałĉ Nr 195/XXVII/2008 Rady Miejskiej w Myņlenicach z dnia 22 wrzeņnia 2008 roku. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieņcie Myņlenice dla lokalizacji 

wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – „Galeria Myņlenice” w zakresie okreņlonym uchwałą Rady 
Miejskiej w Myņlenicach nr 224/XXX/2008 z 28 listopada 2008r. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 
8 maca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedno-
lity; Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 20 oraz 
art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.) Rada Miejska w Myślenicach uchwala 
co następuje: 
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§ 1. Stwierdza się zgodność niniejszej zmiany planu 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myśleni-
ce zatwierdzonym uchwałą 407/LVIII/2010 z dnia 
31.05.2010r 

§ 2. W części tekstowej uchwały Nr 195/XXVII/2008 
Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 22 września 2008 
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice 
dla lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlo-
wego – „Galeria Myślenice wprowadza się zmianę: 

1) w § 7 ust. 2 dopisuje się punkt 4 w brzmieniu: 4) stacji 
paliw. 

2) w § 7 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie : 2) zachowanie 
proporcji, aby suma powierzchni zabudowy obiektów 
przeznaczenia dopuszczalnego, o którym mowa 
w ust.2 pkt 1 i 4, nie stanowiła więcej niş 40% po-
wierzchni terenu przeznaczenia 1KP. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Myślenice. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
mgr  inż. Jerzy Grabowski 

2734  

 
2735 

2735  

UCHWAŁA NR LXVI/677/10 
RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla 
terenu położonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym(tekst jedn.: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w związku 
z uchwałą Nr XXVI/277/08 Rady Miejskiej 
w Niepołomicach z dnia 21 lutego 2008 r.w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego na 
granicy wsi Ochmanów i Zakrzów– Rada Miejska 
w Niepołomicach uchwala, co nastĉpuje: 

§ 1.  

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta i Gminy Niepołomice uchwala się 
zmianę miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu 
połoşonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów, 
zwaną dalej „zmianą planu”. 

2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 obejmuje obszar 
o powierzchni ok. 0,28 ha o zasięgu określonym 
granicami na rysunku zmiany planu zgodnie 
z załącznikiem graficznym Nr 1 do uchwały 
Nr XXVI/277/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w ust.1. 

 
Rozdział 1 

Przepisy Ogólne 

§ 2.  

1. Zmiana planu obejmuje ustalenia zawarte w treści 
uchwały (tekście zmiany planu) oraz w części gra-
ficznej zmiany planu (rysunku zmiany planu). 

2. Ustalenia zawarte w treści uchwały i na rysunku 
zmiany planu obowiązują łącznie, w zakresie okre-
ślonym uchwałą. 

§ 3.  

1. Ustalenia zmiany planu stanowiące część graficzną 
obejmują załącznik Nr 1 – rysunek zmiany planu 
wykonany na mapie zasadniczej w skali 1: 2000. 

2. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia, 
nie będące ustaleniami zmiany planu: 

1) załącznik Nr 2 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Niepołomicach o sposobie rozpatrzenia 
uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu; 

2) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Niepołomicach o sposobie realizacji zapisa-
nych w zmianie planu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 4. Ustalenia zmiany planu stanowiące treść 
uchwały zostają wyraşone w postaci: 

1) przepisów ogólnych (określonych w Rozdziale I); 
2) przepisów dotyczących zakresu wprowadzanych 

zmian w aktualnie obowiązującym planie miej-
scowym (określonych w Rozdziale II); 

3) przepisów końcowych (określonych 
w Rozdziale III). 

§ 5. Podstawowym celem zmiany planu jest 
wprowadzenie na rysunku aktualnie obowiązującego 
planu miejscowego korekty polegającej na zmianie 
przeznaczenia terenu drogi dojazdowej (KD) na cele 
poszerzenia zabudowy zagrodowej i mieszkalnictwa 
jednorodzinnego (MRJ) dla uzyskania dokumentu 
w oparciu, o który moşna prowadzić politykę prze-
strzenną oraz wydawać decyzje w sprawie pozwole-
nia na budowę i zagospodarowania obszaru. 

§ 6. Utrzymuje się przeznaczenie gruntów rol-
nych na cele nierolnicze dokonane w aktualnie obo-
wiązującym planie miejscowym w oparciu o decyzję 
nr GZ.tr.057-602-65-1/05 Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 9 sierpnia 2005 r. 

§ 7.  

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 


