
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XLVII.645.2014 
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA 

z dnia 29 maja 2014 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żegiestów-Zdrój” 
w Gminie Muszyna 

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 14 i art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 

zwanej dalej „ustawą”, art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna stwierdza, że zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żegiestów-Zdrój” w Gminie Muszyna nie narusza 

ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna i uchwala co następuje: 

 

I. PRZEPISY OGÓLNE 

 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żegiestów-Zdrój” 

w Gminie Muszyna, uchwalonego uchwałą Nr III/14/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 30.12.2010 r. (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z 2011 r. Nr 19 poz. 149) - w zakresie zgodnym 

z uchwałą Nr XXXV.475.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 27 czerwca 2013 r. – 

zwaną w tekście niniejszej uchwały „planem”. 

§ 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu. 

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) Rysunek planu sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000, jako załącznik Nr 1 do niniejszej 

Uchwały. 

2) Rozstrzygnięcia Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – podjęte w trybie art. 20 „ustawy” 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisywanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich 

finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych – jako załącznik Nr 2. 

3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenów i linii rozgraniczających tereny o różnych funkcjach, 

warunków i zasad zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby 

ochrony środowiska. 

4. Integralną częścią ustaleń planu są następujące elementy rysunku planu: 
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1) granice terenów objętych planem, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach, o różnym przeznaczeniu oraz o różnych warunkach 

zabudowy i zagospodarowania wraz z symbolem identyfikującym, zgodnie z częścią tekstową planu, 

wymienioną w ust. 1, 

5. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia i elementy objaśnione w legendzie rysunku planu – 

nie stanowiące ustaleń, o których mowa w ust. 4. 

6. Stosuje się literowe symbole identyfikacyjny terenów: ZU, KDW, KP1, KP1a. 

 

II. PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

 

§ 3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym uchwałą Nr III/14/2010 Rady 

Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30.12.2010 r. (Dz. Urzęd. Wojew. Małopolskiego z 2011 r.  

Nr 19 poz. 149), zwanym dalej „planem dotychczasowym” wprowadza się zmiany określone poniżej. 

1. W Rozdziale II podrozdziale D wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Wzdłuż cieków wodnych (nie dotyczy cieków przekrytych, płynących 

pod drogami, parkingami, zielenią parkową itp.) ustanawia się pasy ochronne o szerokości 7m. licząc od 

górnej krawędzi skarpy brzegowej dla:”. 

2) w § 31 ust. 1 zdanie ósme otrzymuje brzmienie: „Niedopuszczalnym jest lokalizowanie w tym obszarze 

obiektów i urządzeń oraz prowadzenia działalności zabronionych przepisami art. 38a ust. 1 ustawy 

uzdrowiskowej oraz w Statucie Uzdrowiska „Żegiestów” (§ 3 pkt 1) z zastrzeżeniem przepisu 

art. 61 ustawy uzdrowiskowej”. 

3) w § 31 ust 2. zdanie szóste otrzymuje brzmienie: „W strefie „B-Ż” zabronione są realizacje i czynności 

wymienione w art. 38a ust. 2 ustawy uzdrowiskowej oraz w Statucie uzdrowiska „Żegiestów” (§ 3 pkt 2)”. 

2. W Rozdziale IV podrozdziale A, § 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Tereny istniejącej i projektowanej 

zieleni urządzonej niskiej i wysokiej”. 

3. W Rozdziale IV podrozdziale B § 60, ust. 26 otrzymuje brzmienie: „KP.1 – Parkingi ogólnodostępne 

(również miejsca postojowe) - obsługa głownie terenów MP.1 do MP.9. 

1) Obowiązuje nawierzchnia trwała oraz wyposażenie w urządzenia zabezpieczające przed przedostawaniem 

się do odbiornika substancji ropopochodnych dla powierzchni powyżej 0,10 ha, 

2) Obowiązuje spełnienie wymogów określonych w art. 38a ust. 1 pkt 1 lit. g) oraz w art. 38a ust. 2 pkt 1 lit. 

c) ustawy uzdrowiskowej”. 

4. W Rozdziale IV podrozdziału B w § 60 dodaje się ust. 28 o brzmieniu: „KP.1a - parking 

ogólnodostępny, stanowiący poszerzenie istniejącego parkingu o symbolu KP.1. Dostępność komunikacyjna 

z drogi publicznej klasy D, oznaczonej symbolem KD-D poza strefą skrzyżowania z drogą wojewódzką KD-G. 

Obowiązują nadto ustalenia jak dla terenu oznaczonego symbolem KP.1”. 

5. Wyznacza się na rysunku planu tereny o następującym przeznaczeniu: 

1) ZU – tereny zieleni urządzonej, dla których obowiązują ustalenia „planu dotychczasowego” zawarte 

w Rozdziale IV podrozdział A § 49 (przy uwzględnieniu zmiany wprowadzonej w § 3 ust. 2 niniejszej 

uchwały); 

2) KDW – droga wewnętrzna (niepubliczna) w zrozumieniu ustawy o drogach publicznych – obowiązują 
ustalenia „planu dotychczasowego” zawarte w Rozdziale IV podrozdział A § 53; 

3) KP.1 – parkingi ogólnodostępne - obowiązują ustalenia „planu dotychczasowego” zawarte w Rozdziale IV 

podrozdział B § 60 ust.26 (przy uwzględnieniu wprowadzonej zmiany w § 3 ust. 3 niniejszej uchwały); 

4) KP.1a – parking ogólnodostępny, dla którego obowiązują ustalenia zawarte w § 3 ust. 4 niniejszej uchwały. 

§ 4. Pozostałe ustalenia „planu dotychczasowego” zawarte w części tekstowej oraz wyrażone w części 

graficznej pozostają bez zmian. 
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III. PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.   

  

  Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

Jerzy Majka 
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Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLVII.645.2014 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 29 maja 2014 r. 

 

 
 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

* 
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Przewodniczący  

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

Jerzy Majka
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLVII.645.2014 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 29 maja 2014 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sprawie uwag do projektu planu oraz 
w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

1. Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 12 maja 2014 r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żegiestów Zdrój” w Gminie Muszyna - w okresie 

wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, 

o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.). 

2. Z zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych 

gminy to droga wewnętrzna, oznaczona symbolem „KDW”. Inwestycja ta będzie finansowana ze środków 

własnych gminy z możliwością wsparcia finansowego z Unii Europejskiej oraz innych funduszy pozyskanych 

przez władze Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

  

  

  Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

Jerzy Majka 
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