
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR X/142/2015 

RADY MIASTA ZAKOPANE 

z dnia 25 czerwca 2015 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Antałówka-Koziniec 
w Zakopanem 

Na podstawie 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, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r., poz. 199) Rada Miasta Zakopane, po 

stwierdzeniu, że projekt zmiany planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopane, zatwierdzonego uchwałą Nr XV/140/99 Rady Miasta 

Zakopane z dnia 15 grudnia 1999 r., uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Antałówka-Koziniec”, 

przyjętego uchwałą Nr XVI/184/2007 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 października 2007 r., zwaną dalej 

planem. 

2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, polega na wprowadzeniu zmian w ustaleniach tekstowych planu, 

w zakresie określonym w §2 niniejszej uchwały, a także zmian na rysunku planu w skali 1:2000 w zakresie 

określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu, 

stanowiące załącznik Nr 2; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik Nr 3. 

§ 2. W uchwale Nr XVI/184/2007 Rady Miasta Zakopane z dnia 25 października 2007 r., wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w §6 ust. 5  wyrazy „1.ZL/ZP – pow. 13.22 ha” zastępuje się wyrazami „1.ZL/ZP – pow. 12.89 ha”; 

2) w §12 ust. 1 wyrazy „2.WZ – pow. 0,45 ha.” zastępuje się wyrazami „2.WZ – pow. 0,45 ha, 3.WZ – pow. 

0,33 ha.”; 

3) §12 ust. 1 pkt. 6 otrzymuje brzmienie:        

„6) Dostęp do terenów 1.WZ oraz 2.WZ z ustalonych w planie drogi dojazdowej oraz dojazdów lub ciągów 

pieszych.”; 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego.  
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WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 1 lipca 2015 r.

Poz. 3915



4) w §12 ust. 1 po pkt. 6 dodaje się pkt. 7 w brzmieniu:       

„7) Dostęp do terenu 3.WZ z dróg dojazdowych oraz dojazdów lub ciągów pieszych znajdujących się poza 

obszarem planu.” 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i publikacji na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Grzegorz Jóźkiewicz 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr X/142/2015 

Rady Miasta Zakopane 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

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

przypisanych prawem odległości marginesów. 

  Przewodniczący Rady Miasta: Grzegorz Jóźkiewicz 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr X/142/2015 

Rady Miasta Zakopane 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Zakopane 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Antałówka-Koziniec 

 W okresie wyznaczonym na składanie uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Antałówka-Koziniec, nie zostały zgłoszone uwagi. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Grzegorz Jóźkiewicz 
 

Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr X/142/2015 

Rady Miasta Zakopane 

z dnia 25 czerwca 2015 r. 

 

Rozstrzygnięcia Rady Miasta Zakopane 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

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

przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miasta Zakopane rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się, że w granicach opracowania zmiany planu przewiduje się realizację inwestycji 

należących do zadań własnych gminy, polegających na realizacji nowych urządzeń związanych 

z zaopatrzeniem w wodę oraz sieci wodociągowych. 

§ 2. Udział miasta Zakopane w finansowaniu zadania wymienionego w §1 będzie określony właściwymi 

uchwałami Rady Miasta Zakopane w wieloletnich planach inwestycyjnych w trybie przepisów o finansach 

publicznych, stosownie do możliwości budżetowych. 

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

Grzegorz Jóźkiewicz 
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