
 
 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXXVIII/398/2014 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

z dnia 14 maja 2014 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 
w Makowie Podhalańskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r. poz. 594.) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) 
Rada Miejska w Makowie Podhalańskim uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
obejmującego miasto Maków Podhalański uchwalonego Uchwałą Nr X/81/2007 Rady Miejskiej w Makowie 
Podhalańskim z dnia 29 sierpnia 2007r., zwaną dalej „miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w Makowie Podhalańskim” lub w skrócie „planem”, nienaruszającą ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków Podhalański, uchwalonego 
Uchwałą VII/43/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 12 maja 2011r.;. 

2. Uchwała dotyczy obszaru, którego granice zostały określone w Uchwale Nr XXIX/321/2013 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 26 lipca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Makowie Podhalańskim. 

§ 2. 1. Uchwała obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu, który zawiera: 

1) przepisy ogólne określone w rozdziale I uchwały; 

2) zasady zagospodarowania terenu obowiązujące na całym obszarze planu określone w rozdziale II uchwały; 

3) przeznaczenie terenów oraz ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy, określone w rozdziale III 
uchwały; 

4) zasady rozwoju infrastruktury technicznej określone w rozdziale IV uchwały; 

5) przepisy końcowe określone w rozdziale V uchwały. 

2. Częściami uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000, określający przeznaczenie i warunki zagospodarowania 
terenów, 

2) załącznik Nr 2 – zawierający rozstrzygnięcie, określające sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
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3. Do niniejszej uchwały nie dołączono załącznika w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, 
gdyż nie zostały złożone żadne uwagi do projektu planu. 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Myślenicach, chyba że z tekstu 
planu wynika inaczej; 

2. tekście planu - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały; 

3. rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, sporządzony w skali 
1:2000; 

4. przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi; 

5. terenie – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w planie, ograniczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem identyfikacyjnym wraz z cyfrą przypisaną wyłącznie do tego terenu, 
w którym obowiązują te same ustalenia, chyba że z tekstu planu wynika inaczej; 

6. liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku planu wyznaczające 
granice terenów o różnym przeznaczeniu oraz o zróżnicowanych warunkach zabudowy i zagospodarowania; 

7. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, który został ustalony 
planem jako jedyny lub przeważający na wyznaczonym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na 
rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne; w przeznaczeniu podstawowym 
mieszczą się również towarzyszące formy zagospodarowania terenu tj.: 

1) zieleń urządzona, niezbędna do kształtowania ładu przestrzennego i właściwych warunków 
zagospodarowania, 

2) urządzenia budowlane zapewniające możliwość prawidłowego użytkowania obiektów; 

8. przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć rodzaj przeznaczenia, inny niż podstawowy, 
który uzupełnia i wzbogaca oraz nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym i jest realizowany na 
warunkach określonych w planie; 

9. przestrzeni publicznej – należy przez to rozumieć dostępne publicznie obszary; takie jak: ulice, 
parkingi, ścieżki piesze i rowerowe wraz z przyległymi pasami terenu, otoczenia przystanków komunikacji 
drogowej, służące zaspokajaniu potrzeb ogółu użytkowników; 

10. dojazdach nie wydzielonych - należy przez to rozumieć istniejące i projektowane dojazdy 
nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, lecz niezbędne dla zapewnienia prawidłowej 
obsługi działek i obiektów. Przebieg tych dojazdów może być ustalony na etapie projektowania 
inwestycyjnego; 

11. nieprzekraczalnej linii zabudowy – jest to linia wyznaczona na rysunku planu i opisana w tekście 
planu, określająca dopuszczalne zbliżenie budynku, do linii rozgraniczającej terenu; 

12. wskaźniku terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako 
procentowy udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej; 

13. powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowaną budynkami, liczoną po 
zewnętrznym obrysie ich murów, a w przypadku nadwieszeń, podcieni z podporami czy przejazdów - po 
obrysie ich wyższych kondygnacji; 

14. wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako procentowy 
udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej; 

15. powierzchni całkowitej budynku – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych 
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku, 

16. powierzchni całkowitej zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni całkowitych 
budynków w obrębie działki budowlanej, 

17. wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć parametr, wyrażony jako udział 
powierzchni całkowitej zabudowy w powierzchni terenu działki budowlanej; 
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18. wysokości budynku – należy przez to rozumieć wysokość określoną w przepisach odrębnych; 

19. wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynków i innych obiektów 
budowlanych, o których mowa w przepisach odrębnych; 

20. dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach lub stropodach o spadku do 12º. 

21. urządzeniach reklamowych - należy przez to rozumieć wolnostojące konstrukcje przestrzenne lub 
wydzielone powierzchnie na budowlach, służące do umieszczania na nich reklam lub informacji; 

22. działce budowlanej należy przez to rozumieć definicję, określoną w ustawie z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 4. 1. Ustalenia zawarte w tekście planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń wyrażonych na rysunku 
planu. 

2. Ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym 
uchwałą. 

3. Ustalenia planu należy rozpatrywać i stosować z uwzględnieniem przepisów odrębnych. 

4. Określone w § 2 ust.1 pkt. 3 zasady przeznaczenia terenu obejmują: 

1) podstawowy rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 pkt. 7; 

2) uzupełniający rodzaj przeznaczenia w rozumieniu §3 pkt.8 

5. W terenach wydzielonych liniami rozgraniczającymi należy realizować wyłącznie inwestycje mieszczące 
się w przeznaczeniu podstawowym, względnie - przy dochowaniu warunków przewidzianych uchwałą 
i przepisami odrębnymi - na cele przeznaczenia uzupełniającego. 

6. Granica obszaru objętego planem pokrywa się z linią rozgraniczającą biegnącą po obrzeżu 
opracowywanego planu. 

7. Elementy stanowiące ustalenia planu oznaczone na rysunku planu: 

1) linie rozgraniczające – wyznaczające granice terenu o ustalonym przeznaczeniu oraz warunkach 
zabudowy i zagospodarowania; teren posiada cyfrę i symbol literowy, stanowiący odnośnik do ustaleń 
tekstu planu. Rodzaj podstawowego przeznaczenia terenu oznaczono w planie symbolem: 

1KP – teren usług publicznych o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym, teren 
ogólnodostępnego parkingu, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia określająca dopuszczalne zbliżenie budynku do linii 
rozgraniczającej, w tym jego części podziemnych, naziemnych i nadziemnych (tj schodów, ganku, balkonu, 
wykusza, tarasu itp). W sytuacji nie wrysowania na rysunku planu przebiegu nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, o odległości w jakiej mogą być lokalizowane obiekty od linii rozgraniczającej decydują 
przepisy odrębne. 

8. Elementy określone przepisami i decyzjami odrębnymi oraz podlegające szczególnej ochronie oznaczone 
na rysunku planu: 

1) strefa sanitarna - obejmuje cały obszar objęty planem.; 

2) strefa pośredniej ochrony konserwatorskiej - obejmuje cały obszar objęty planem; 

3) GZWP 444 – Dolina rzeki Skawy - obejmuje cały obszar objęty planem; 
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Rozdział 2. 
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

OBOWIĄZUJĄCE NA CAŁYM OBSZARZE PLANU 

 

§ 5. 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

 

1. W celu zachowania wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych terenu objętego planem 
nakazuje się przestrzeganie zasad ochrony i kształtowania środowiska we wszelkich zamierzeniach 
inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

2. Obszar objęty planem w całości znajduje się w strefie sanitarnej wokół cmentarza o zasięgu 
określonym na rysunku planu (150 metrów od granic cmentarza). Zasięg strefy został określony na podstawie 
przepisów odrębnych. W obszarze strefy dopuszcza się możliwość realizacji zabudowy, po spełnieniu 
warunków określonych w przepisach odrębnych. 

3. Obszar objęty planem w całości znajduje się w strefie pośredniej ochrony konserwatorskiej. Wszelkie 
działania inwestycyjne w obrębie strefy, wymaga postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską. 

4. Obszar objęty planem w całości znajduje się w GZWP 444 – Dolina rzeki Skawy. Przy realizacji 
inwestycji, ustala się: 

1) obowiązek podłączenie budynków do kanalizacji miejskiej; 

2) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków sanitarnych do wód i gruntu; 

3) obowiązek stosowania urządzeń podczyszczających przy ujmowaniu wód opadowych i roztopowych 
z powierzchni utwardzonych narażonych na zanieczyszczenie (tereny dróg i parkingów) zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

5. W zakresie ochrony powietrza ustala się: 

1) zgodnie z przepisami ustawy, Prawo ochrony środowiska, ewentualna uciążliwość emisyjna wynikająca 
z prowadzonej działalności związanej z eksploatacją instalacji, nie powinna powodować przekroczenia 
standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację posiada tytuł prawny; 

2) zasadę ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów spalania paliw dla nowych obiektów, 
z dopuszczeniem realizacji indywidualnego sposobu zaopatrzenia obiektów w ciepło z obowiązkiem 
wykorzystania niskoemisyjnych nośników energii i wysokosprawnych urządzeń grzewczych lub 
zastosowania technologii i urządzeń zapewniających minimalizację emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

6. Ustala się zasadę odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy, zgodnie 
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy oraz innymi obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami odrębnymi. 

7. Dla terenu usług publicznych o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym, terenie ogólnodostępnego 
parkingu, oznaczonym na rysunku planu symbolem 1KP plan nie ustala dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku. 

8. Sposób użytkowania i zagospodarowania terenu nie może wywoływać negatywnego oddziaływania dla 
budynków mieszkalnych położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 1KP. 

9. Na obszarze objętym planem dopuszcza się scalenia i podziały nieruchomości na zasadach określonych 
w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami, z uwzględnieniem zasad ustalonych w niniejszym 
planie, w tym iż: 

1) minimalna powierzchnia nowowydzielonej działki wynosi 800m2; 

2) minimalna szerokość nowowydzielonej działki wynosi 16 m; 

10. Tereny położone w obszarze objętym planem mogą być użytkowane w sposób dotychczasowy, do 
czasu zagospodarowania terenów zgodnie z planem. 
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Rozdział 3. 
PRZEZNACZENIE TERENÓW ORAZ USTALENIA DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA 

ZABUDOWY 
 

§ 6. 1. Wyznacza się teren usług publicznych o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadlokalnym, teren 
ogólnodostępnego parkingu, oznaczony na rysunku planu symbolem 1KP z podstawowym przeznaczeniem 
pod ogólnodostępny parking miejski. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające w terenie usług publicznych o znaczeniu ogólnomiejskim 
i ponadlokalnym, terenie ogólnodostępnego parkingu, ustala się możliwość lokalizacji: 

1) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej; 

2) dróg, dojazdów, ciągów pieszych; 

3) budynków gospodarczych, sanitarnych i socjalnych, 

4) obiektów małej architektury; 

5) zieleni urządzonej w tym pełniącej funkcję izolacyjną. 

3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeń w ramach przeznaczenia uzupełniającego wymienionego 
w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego. 

4. Ustala się obsługę komunikacyjną terenu 1KP z drogi lokalnej biegnącej po działce ewidencyjnej nr 
6258. 

5. W celu osiągnięcia pożądanych efektów funkcjonalno- przestrzennych oraz dla zapewnienia ładu 
przestrzennego w terenie 1KP ustala się: 

1) maksymalną wysokość budynków – 4 m; 

2) maksymalną powierzchnię pojedynczego budynku 30 m2; 

3) zasadę, aby dachy budynków były dachami płaskimi, 

4) zasadę, aby ściany zewnętrzne budynków nie były w kolorach jaskrawym (np.: intensywnie żółtych, 
zielonych, fioletowych, niebieskich); 

5) wskaźnik terenu biologicznie czynnego nie może być mniejszy niż 15% powierzchni działki budowlanej; 

6) wskaźnik powierzchni zabudowy nie może być większy niż 5% powierzchni działki budowlanej; 

7) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy na poziomie 0,05; 

8) ze względu na specyfikę przeznaczenia terenu nie ustala się minimalnego wskaźnika intensywności 
zabudowy. 

6. W obszarze planu obiekty małej architektury nie mogą przekraczać wysokości 3m (liczonej od poziomu 
terenu do najwyżej położonej części) i 6m2 zajętości terenu liczonej jako powierzchnia rzutu poziomego 
obiektu po jego zewnętrznym obrysie. 

7. Ustala się zakaz realizacji urządzeń reklamowych za wyjątkiem tablic informacyjnych dotyczących 
bezpośrednio użytkowania terenu 1KP. 

8. Ustala się obowiązek zabezpieczenia minimum 3 miejsca parkingowego przeznaczonego na parkowanie 
pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową. Miejsca parkingowe przeznaczone na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować najbliżej wejścia/wyjścia z parkingu. 

 
Rozdział 4. 

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 
 

§ 7. 1. Ustala się, iż w obszarze objętym planem należy zachować zasady uzbrojenia obowiązujące 
w zakresie ideowego układu sieci infrastruktury technicznej miasta Maków Podhalański, uściślenie lokalizacji 
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obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz innych parametrów projektowanych sieci następować 
będzie na etapie projektu budowlanego poszczególnych inwestycji poprzez rozbudowy, przebudowy 
i modernizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej tym położonych poza obszarem objętym planem; 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się możliwość wyposażenia terenu objętego planem poprzez 
rozbudowę istniejącej sieci i urządzeń wodociągowych. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych i ścieków opadowych lub roztopowych ustala się: 

1) odprowadzenie ścieków sanitarnych winno nastąpić do sieci miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej; 

2) utrzymanie istniejących koryt Ø 400, Ø 300 i 50-80x50 z możliwością ich modernizacji, rozbudowy, 
przebudowy i zarurowania, stanowiących odprowadzenie wód opadowych i roztopowych: 

a) z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych po podczyszczeniu ich poprzez system osadników 
i separatorów zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi; 

b) z terenów nieutwardzonych poprzez realizację systemu odwodnienia liniowego biegnącego po obrzeżach 
terenu 1KP. 

4. W zakresie systemu gazowniczego ustala się: 

1) zaopatrzenie w gaz wymaga rozbudowy rozdzielczej sieci gazowej w oparciu o gazociągi istniejące; 

2) dla istniejących i nowych sieci gazociągów przy ustalaniu lokalizacji obiektów i dróg należy zachować 
odległości podstawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się możliwość wyposażenia terenu objętego 
planem poprzez rozbudowę istniejącej sieci zlokalizowanej w sąsiedztwie. 

 
Rozdział 5. 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 8. Ustala się stawkę procentową wzrostu wartości nieruchomości dla terenów objętych planem, o której 
mowa w art. 36.ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami) w wysokości 20%. 

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, w granicach objętych planem tracą moc ustalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miasto Maków Podhalański 
uchwalonego Uchwałą Nr X/81/2007 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 sierpnia 2007 r., 
(Dz.Urz. Woj. Małopolskiego Nr 837 poz. 5495 z dnia 30 listopada 2007 r.) 

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Henryk Marcin Bania
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVIII/398/2014 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 14 maja 2014 roku 
 

 
 

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

* 
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Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Makowie Podhalańskim 
 Henryk Bania 
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XXXVIII/398/2014 
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 
z dnia 14 maja 2014 roku 

 
określający sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w Makowie Podhalańskim, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

1. Inwestycje infrastruktury technicznej objęte ustaleniami i obszarem planu 

Zasady obsługi oraz charakterystyka rozwiązań infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnej, 
obszaru miejscowego planu, zostały określone w ustaleniach planu. 

 

2. W zakresie należącym do zadań własnych gminy zapisano w planie inwestycje infrastrukturalne 
obejmujące: 

1) Modernizację, rozbudowę systemów infrastruktury technicznej obejmujące zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków i wód opadowych: 

a) w zakresie zaopatrzenie w wodę, w planie ustalono rozbudowę istniejącej sieci i urządzeń 
wodociągowych dla doprowadzenia wody do poszczególnych obiektów i urządzeń, 

b) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych w planie ustalono rozbudowę sieci miejskiego systemu 
kanalizacji sanitarnej ; 

c) w zakresie odprowadzania ścieków opadowych lub roztopowych w planie ustalono: 

- utrzymanie istniejących koryt Ø 400, Ø 300 i 50-80x50 z możliwością ich modernizacji, rozbudowy, 
przebudowy i zarurowania, stanowiących odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów 
nieutwardzonych oraz realizację systemu odwodnienia liniowego z terenów nieutwardzonych 
biegnącego po obrzeżach terenu 1KP; 

- zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi realizację systemu osadników i separatorów 
odbierających ścieki z utwardzonych powierzchni komunikacyjnych po ich podczyszczeniu. 

2) Modernizację istniejącego zjazdu z ulicy J. Kochanowskiego to jest części drogi publicznej (klasy 
lokalnej), biegnącej wzdłuż wschodniej granicy terenu planu. 

 

3. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy. 

1) Harmonogram 

Realizacja zadań będzie uzależniona od wysokości środków finansowych, którymi dysponować 
będzie Gmina. Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych 
Gminy, przyjmuje się uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego 
wielkością poniesionych nakładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury 

2) Źródła finansowania 

Finansowanie inwestycji może odbywać się poprzez: 

a) wydatki z budżetu gminy, 

b) finansowanie i współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy w ramach, m. in: 

- dotacji samorządu województwa, 

- dotacji unijnych, 

- dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
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- innych kredytów i pożyczek bankowych, 

- innych środków zewnętrznych, 

- programów finansowych skierowanych do gmin. 

3) Udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym (lub w formie 
„partnerstwa publiczno-prywatnego” - „PPP”) na podstawie obowiązujących przepisów. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Makowie Podhalańskim 
 Henryk Bania 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 10 – Poz. 3084


