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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr X/104/2011 
Rady Gminy Mszana Dolna 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcie Rady Gminy Mszana Dolna 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 Gminy Mszana Dolna po zapoznaniu się 
z oświadczeniem Wójta Gminy Mszana Dolna 
z dnia 2 czerwca 2011r., stwierdzającym brak 
uwag do projektu zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Mszana 
Dolna wsi Kasina Wielka, zatwierdzonego uchwałą 
Nr XXXIV/281/05 Rady Gminy Mszana Dolna 
z dnia 28 stycznia 2005r. (Dz. Urz. Wojew. Mało-

polskiego Nr 153 poz.97 z późn. zm.) - w okresie 
wyłożenia tego planu do publicznego wglądu i 14 
dni po wyłożeniu, stwierdza brak potrzeby roz-
strzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 
poz.717 z późn. zm.). 

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszana Dolna wsi Kasina 
Wielka wyznacza tereny drogi publicznej klasy D 
(gminnej dojazdowej), której realizacja należy do 
zadań własnych gminy. Realizacja tej drogi będzie 
finansowana ze środków gminnych przy wykorzy-
staniu środków pomocowych Unii Europejskiej. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Jan Chorągwicki 
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UCHWAŁA NR X/105/2011 
RADY GMINY MSZANA DOLNA 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna 
wsi Lubomierz. 

Na podstawie art.3 ust.1 i art.20 ust.1 i art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003 r. 
Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej dalej „usta-
wą”, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz. 
1591 z późn. zmianami), Rada Gminy Mszana Dolna 
stwierdza zgodnoņć ustaleń zmiany planu ze STU-
DIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszana Dolna wprowadzone-
go Uchwałą Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna 
z dnia 29 grudnia 1999 roku i uchwala co nastĉpuje.  

 
Rozdział 1 

PRZEPISY FORMALNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mszana Dolna 
wsi Lubomierz, zatwierdzonego uchwałą Nr 
XXX/248/04 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 21 
października 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskie-
go Nr 383, poz. 4173 z późn. zm.), dotyczącą zapi-
sów w części tekstowej planu odnoszących się do 
ustaleń szczegółowych dla terenu zabytkowych 
zespołów kulturowych, oznaczonego symbolem 
„1.6.UP/kza” – zwana dalej „planem”. 

2. Zmiana planu została opracowana w oparciu 
o uchwałę Rady Gminy Mszana Dolna 
Nr LII/672/10 z dnia 30 września 2010r. w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu, 
o którym mowa w ust. 1. 

3. Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie Rady Gminy Mszana Dolna 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 

planu oraz o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, o którym mowa 
w art.20 ust.1 „ustawy”. 

Rozdział 2 
USTALENIA ODNOSZĄCE SIĈ DO ZAKRESU ZMIANY 

PLANU, O KTÓRYM MOWA W § 1 UST.1 

§ 2.  

1. W § 6 ust.1 ustaleń ogólnych dot. zasad ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
punkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Cały 
obszar objęty planem, za wyjątkiem Gorczańskie-
go Parku Narodowego pozostaje w granicach Po-
łudniowomałopolskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, utworzonego Rozporządzeniem 
Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listo-
pada 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2006 r. Nr 806 poz. 4862 z późn. zmianami). Dla 
tego obszaru obowiązują ustalenia i zakazy okre-
ślone w w/w rozporządzeniu.” 

2. W ustaleniach szczegółowych zawartych w § 13, 
ust. 14, odnoszących się do terenów zabytkowych 
zespołów kulturowych oznaczonych symbolem 
„1.6.UP/kza” dodaje się zdania o brzmieniu: 
„W granicach ścisłej ochrony konserwatorskiej 
dopuszcza się realizację dzwonnicy wolnostojącej. 
Dzwonnica powinna być gabarytami i formą pod-
porządkowana zabytkowej architekturze kościoła. 
Lokalizacja oraz gabaryty i wysokość dzwonnicy 
powinny być dostosowane do wymogów określo-
nych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.” 
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Rozdział 3 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 3. Pozostała treść uchwały wymienionej w § 
1 pozostaje bez zmian. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Mszana Dolna. 

 

 

 

 

§ 5.  

1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

2. Uchwała podlega także ogłoszenia na stronie in-
ternetowej Urzędu Gminy Mszana Dolna. 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Jan Chorągwicki 
 
 

Załącznik 
do uchwały Nr X/105/2011 
Rady Gminy Mszana Dolna 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygniĉcia Rady Gminy Mszana Dolna w sprawie 

uwag do projektu zmiany planu oraz w sprawie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych. 

1. Po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy 
Mszana Dolna z dnia 2 czerwca 2011r., stwierdzają-
cym brak uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mszana Dolna wsi Lubomierz, zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXX/248/04 Rady Gminy Mszana Dolna 
z dnia 21 października 2004 r. (Dz. Urz. Wojew. Mało-
polskiego Nr 383, poz. 4173 z późn. zm.), dotyczącej 
zapisów w części tekstowej planu odnoszących się 
do ustaleń szczegółowych dla terenu zabytkowych 
zespołów kulturowych, oznaczonego symbolem 
„1.6.UP/kza” - w okresie wyłożenia tego planu do 

publicznego wglądu i 14 dni po wyłożeniu – Rada 
Gminy Mszana Dolna stwierdza brak potrzeby roz-
strzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 
poz. 717 z póź. zm.). 

2. W związku z tym, że zmiana miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Mszana Dolna 
wsi Lubomierz, dotyczącą zapisów w części teksto-
wej planu odnoszących się do ustaleń szczegóło-
wych dla terenu zabytkowych zespołów kulturowych, 
oznaczonego symbolem „1.6.UP/kza” nie wprowadza 
zapisów dotyczących realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury, które należą do zadań własnych gmi-
ny, Rada Gminy Mszana Dolna stwierdza brak po-
trzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz.717 z póź. zm.) 

 
Przewodniczący Rady Gminy  

Jan Chorągwicki 
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UCHWAŁA NR X/106/2011 
RADY GMINY MSZANA DOLNA 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna  
wsi Raba Niżna. 

Na podstawie art.3 ust.1, art.15, art.20 ust. 1 
i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.z 2003r Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) zwanej 
dalej „ustawą”, art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), Rada 
Gminy Mszana Dolna, stwierdza zgodnoņć ustaleń 
zmiany planu ze STUDIUM uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Mszana Dolna uchwalonym Uchwałą 
Nr XIII/139/99 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 
29 grudnia 1999 roku (z późn. zm.) i uchwala co na-
stĉpuje.  

 

Rozdział 1 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mszana Dolna 
wsi Raba Niżna, zatwierdzonego uchwałą 
Nr XXX/247/04 z dnia 21 października 2004 r. 
(Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z 2004r. 
Nr 383, poz. 4172, z późn. zm.) w zakresie przezna-
czenia części działki nr 2114 położonej w Rabie 
Niżnej na tereny usług publicznych – zwaną 
w tekście niniejszej uchwały planem. 


