
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR VII.80.2015 
RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA 

z dnia 28 maja 2015 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo-
rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) zwanej dalej „ustawą”, art. 18 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Miasta 

i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Zespołu sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

i uchwala co następuje. 

 
Rozdział I. 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo-

rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik, uchwalonego uchwałą Nr XLIII.594.2014 z dnia 

27 lutego 2014r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego poz. 1416 z dnia 07.03.2014r.) zwaną dalej „zmianą planu” 

w zakresie zgodnym z uchwałą Nr XLVII.648.2014 Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 

29 maja 2014 r. 

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

2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rysunek zmiany planu, sporządzony na mapie w skali 1:1000, jako załącznik Nr 1, 

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 zapisanych w planie inwestycji 

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

finansowania – jako załącznik Nr 2. 

§ 3. Ilekroć mowa jest w niniejszej uchwale o „planie dotychczasowym” – należy przez to rozumieć 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna na terenie wsi 

Złockie i Jastrzębik, uchwalonego uchwałą Nr XLIII.594.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Wojew. 

Małopolskiego poz. 1416 z dnia 7.03.2014 r.). 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 czerwca 2015 r.

Poz. 3376



Rozdział II. 
USTALENIA ZMIANY PLANU 

 

§ 4. 1. W części tekstowej „planu dotychczasowego” wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a) Rozdziału I, zdanie zaczynające się od akapitu trzeciego otrzymuje brzmienie: 

„- US.1, US.1-1, US.2, US.3, US.4, US.5, US.6, US.7 i US.8 – tereny sportu i rekreacji o podstawowym 

przeznaczeniu pod tereny sportów zimowych wraz z infrastrukturą narciarską (§ 16),”; 

2) w § 8 Rozdziału II wprowadza się ust. 12 o brzmieniu: 

„12.  Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

(jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.) przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne 

grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa o pow. 0,0320 ha na podstawie uzyskanej zgody 

Ministra Środowiska decyzją znak DLP-II-6501-13/6996/15/JS z dnia 23.02.2015 r. oraz grunty leśne 

nie będące własnością Skarbu Państwa o pow. 0,3210 ha na podstawie uzyskanej zgody Marszałka 

Województwa Małopolskiego decyzją znak RO-VI.7151.2.60.2014 z dnia 07.01.2015 r.”; 

3) w § 16 Rozdziału V ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Wyznacza się tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku planu symbolami US.1 i US.1-1”. 

2. W części graficznej – rysunku planu dotychczasowego wprowadza się następujące zmiany: 

1) wyznacza się tereny sportu i rekreacji oznaczone symbolem „US.1-1”, dla których obowiązują ustalenia 

„planu dotychczasowego” odnoszące się do terenów sportu i rekreacji, zawarte w § 16 ust. 1 Rozdziału V 

z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej niniejszą uchwałą, 

2) w tabeli bilansu terenów wprowadza się symbol US.1-1 oraz zmienia się wielkość powierzchni 

wyróżnionych pogrubioną kursywą (czcionka ariel). 

3. Teren objęty zmianą planu położony jest w strefie ochrony uzdrowiskowej „C” uzdrowiska Muszyna 

w związku z tym obowiązują zasady zagospodarowania określone w Statucie Uzdrowiska Muszyna, o którym 

mowa w „planie dotychczasowym” i w przepisach szczególnych. 

§ 5. Pozostałe ustalenia „planu dotychczasowego” zawarte w części tekstowej i graficznej pozostają bez 

zmian. 

 
Rozdział III. 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

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

Województwa Małopolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna.   

  

 Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

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

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

 

 

 

 Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Jerzy Majka
 
 
 

Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr VII.80.2015 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 

z dnia 28 maja 2015 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 24 kwietnia 

2015r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na 

terenie wsi Złockie i Jastrzębik - 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199). 

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zespołu sportowo-rekreacyjnego Jaworzyna” na terenie wsi Złockie i Jastrzębik nie dotyczy 

ustaleń w zakresie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. W związku z tym Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199). 

  

  

 Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna

Jerzy Majka
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