
 

 

UCHWAŁA

 NR XIX/163/2016 

RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

z dnia 25 lutego 2016 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie drogi „do Gronika” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199 ze zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Nr XVIII/155/2016 Rady 

Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 stycznia 2016 r., w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie 

drogi „do Gronika”, po stwierdzeniu, że przedłożony do uchwalenia projekt zmiany planu nie narusza ustaleń 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bukowina Tatrzańska”, 

wprowadzonego w formie ujednoliconej uchwałą Nr IV/35/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 

3 lutego 2015 r., uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie drogi „do Gronika”, wprowadzonego uchwałą Nr XIV/130/2015 

Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z  dnia 27 października 2015 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego z dnia 6 listopada 2015r., poz. 6439. 

§ 2. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana ustaleń tekstowych zawartych w § 3 ust. 7 uchwały, o której 

mowa w § 1, polegająca na skorygowaniu błędnie użytego symbolu „7.Wp”, dla terenu wód płynących, 

oznaczonego na rysunku planu oraz wyróżnionego spośród innych terenów w § 1 ust. 5, pkt 5 uchwały, 

symbolem „1.Wp”. 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w miejscowości Białka 

Tatrzańska, w rejonie drogi „do Gronika”, wprowadzonym uchwałą Nr XIV/130/2015 Rady Gminy Bukowina 

Tatrzańska z  dnia 27 października 2015 r., w Rozdziale II: Zasady zagospodarowania terenów, w § 3: 

Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wskaźniki 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, dotychczasowy ust. 7, otrzymuje następujące 

brzmienie: 

7. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1.Wp, w obrębie którego obowiązują 

następujące ustalenia: 

1) Jako podstawowe przeznaczenie terenu ustala się: teren wód płynących; 

2) Za zgodne z podstawowym przeznaczeniem terenu uznaje się zachowanie dotychczasowego przebiegu cieku 

wodnego – Potoku Bryjowego; 
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3) Za zgodne z zagospodarowaniem uzupełniającym terenu uznaje się: 

a) przekraczanie cieku sieciami i przyłączami infrastruktury technicznej, 

b) lokalizację urządzeń wodnych, w tym związanych z ochroną przeciwpowodziową; 

4) Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu: 

a) obowiązuje zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w tym tymczasowych, za wyjątkiem określonych 

w pkt 3, 

b) dopuszcza się wykonywanie prac regulacyjnych i konserwacyjnych związanych z utrzymaniem cieku. 

§ 4. Pozostałe ustalenia zawarte w uchwale Nr XIV/130/2015 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 

27 października 2015 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w miejscowości Białka Tatrzańska, w rejonie drogi „do Gronika”, jak również rysunek planu 

pozostają bez zmian. 

§ 5. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wymaga rozstrzygnięć, o których 

mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 

z 2015 r., poz. 199 ze zm.), w związku z czym nie zawiera załącznika „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu zmiany planu”, a także załącznika „Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do 

zadań własnych gminy”. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina  Tatrzańska. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący  Rady Gminy 

Władysław Piszczek 
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