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Za³¹cznik Nr 2

do uchwa³y Nr XXXVII(427)2009

Rady Gminy Che³miec

z dnia 26 maja  2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego "Che³miec V"
w Gminie Che³miec dla dz. 67 w Librantowej

Rada Gminy Che³miec , po zapoznaniu siê z o�wiadcze-

niem Wójta Gminy Che³miec, stwierdzaj¹cym brak uwag kwe-

stionuj¹cych przyjête ustalenia w projekcie zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego "Che³miec V"

w Gminie Che³miec dla dz. 67 w Librantowej, w okresie wy-

³o¿enia tego projektu do wgl¹du publicznego i 14 dni po zakoñ-

czeniu wy³o¿enia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o któ-

rym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80

poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

Za³¹cznik Nr 3

do uchwa³y Nr XXXVII(427)2009

Rady Gminy Che³miec

z dnia 26 maja 2009 r.

Rozstrzygniecie dotycz¹ce realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy zapisanych w projekcie zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Che³miec V" w Gminie Che³miec dla dz. 67

w Librantowej

Rada Gminy Che³miec , po zapoznaniu siê z o�wiadcze-

niem Wójta Gminy Che³miec, stwierdzaj¹cym brak zapisanych

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do

zadañ w³asnych Gminy zapisanych w projekcie zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego "Che³miec

V" w Gminie Che³miec dla dz. 67 w Librantowej, stwierdza

brak potrzeby rozstrzygniêcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1

Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: J. Bieniek

2605

Uchwa³a* Nr 31/2009
Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "B".

Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.),

art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

rz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591

z pó�n. zm.), Rada Gminy £¹cko stwierdza zgodno�æ usta-

leñ zmiany planu ze Studium uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy £¹cko i uchwa-

la co nastêpuje:

I. USTALENIA FORMALNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "B", zatwierdzonego

uchwa³¹ Nr 12/2007 Rady Gminy £¹cko z dnia 28 lute-

go 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 304 poz. 2048 z dnia

24.04.2007 r.) - zwan¹ w tek�cie niniejszej uchwa³y "planem"

w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie dzia³ek nr: 272/1,

931 i 936 po³o¿onych w Maszkowicach, nr: 152 i 448 po³o¿o-

nych w Zarzeczu, nr 259 po³o¿onej w £azach Brzyñskich i nr: 165,

464, 668 i 815 po³o¿onych w Jazowsku - na tereny zabudowy

mieszkaniowej oraz dzia³ki nr 729 po³o¿onej w Jazowsku na

tereny eksploatacji surowców ilastych.

2. Plan obejmuje tereny okre�lone na za³¹cznikach graficznych

do Uchwa³y Rady Gminy £¹cko Nr 30/2008 z dnia 13 czerw-

ca 2008 r.

§ 2

1. Tre�æ niniejszej uchwa³y stanowi czê�æ tekstow¹ planu.

2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:

a) Rysunki planu sporz¹dzone na podk³adach mapy zasad-

niczej w skali 1:1000 i 1:2000 jako za³¹czniki Nr 1 do Nr 10

do niniejszej uchwa³y,

b) Rozstrzygniêcia Rady Gminy £¹cko - podjête w trybie art.

20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717

z pó�n. zm.) - o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu

planu oraz o sposobie realizacji zapisywanych w planie

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które

nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz o zasadach ich fi-

nansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych

- jako za³¹cznik Nr 11.

3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu, linii rozgrani-

czaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, linii rozgraniczaj¹cych

dróg, z³ó¿ surowców ilastych, warunków i zasad kszta³towa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szcze-

gólnych warunków wynikaj¹cych z potrzeby ochrony �rodo-

wiska, zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,

linii zabudowy.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania

innych przepisów szczególnych.

5. Integraln¹ czê�ci¹ ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce elementy

rysunku planu:

1) granice obszarów objêtych planem,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz

o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz

z symbolami identyfikuj¹cymi (o których mowa w ust.8),

zgodnie z czê�ci¹ tekstow¹ planu, wymienion¹ w ust. 1,

6. Rysunki planu zawieraj¹ ponadto oznaczenia i elementy

obja�nione w legendzie - nie stanowi¹ce ustaleñ, o których

mowa w ust. 5.

7. Jako zgodne z planem uznaje siê:

- wyznaczenie tras urz¹dzeñ liniowych zwi¹zanych z rozbu-

dow¹ systemów infrastruktury technicznej s³u¿¹cej wypo-

sa¿eniu in¿ynierskiemu terenów przeznaczonych do zain-

westowania stosownie do szczegó³owych rozwi¹zañ tech-

nicznych, je¿eli nie koliduje to z innymi ustaleniami planu,

_____________

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-

³opolskiego.
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- wyznaczenie i urz¹dzenie dróg dojazdowych wewnêtrz-

nych do terenów przeznaczonych do zainwestowania oraz

do terenów rolnych i le�nych, pod warunkiem, ¿e nie

bêdzie to stanowiæ utrudnienia w wykorzystaniu tere-

nów przyleg³ych do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem

w planie.

8. Stosuje siê podstawowe literowe symbole identyfikacyjne

terenów:

I. MN, MRJ - tereny zabudowy mieszkaniowej,

II. PE - tereny eksploatacji surowców ilastych.

UWAGA: w legendzie rysunku planu obja�niono dodatkowe

indeksy cyfrowe i literowe do wymienionych symboli podsta-

wowych.

§ 3

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

- Studium - nale¿y przez to rozumieæ wprowadzone Uchwa³¹

Nr 64/99 Rady Gminy £¹cko z dnia 10 grudnia 1999 r. Stu-

dium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego Gminy £¹cko,

- uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady

Gminy £¹cko, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienione w tek�cie

niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okre�lone na za³¹cznikach

graficznych Nr 1 do Nr 10 do tej uchwa³y,

- liniach rozgraniczaj¹cych - nale¿y przez to rozumieæ linie

ci¹g³e na rysunku planu, wyznaczaj¹ce tereny o ró¿nym prze-

znaczeniu oraz o zró¿nicowanych warunkach zabudowy i za-

gospodarowania,

- przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ obo-

wi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi

wed³ug stanu prawnego obowi¹zuj¹cego na dzieñ uchwa-

lenia planu. W czasie procesu realizacji planu okre�lone

powo³ania w niniejszej uchwale nale¿¹ do zmieniaj¹cych

siê przepisów;

- przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to rodzaj

przeznaczenia, które zosta³o ustalone planem jako przewa-

¿aj¹ce na wyznaczonym terenie, na rzecz którego nale¿y

rozstrzygaæ wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy

zachowaniu zgodno�ci z obowi¹zuj¹cymi przepisami;

- przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to rodzaj

przeznaczenia inny ni¿ podstawowe, który dopuszczony zo-

sta³ na wyznaczonym terenie jako uzupe³nienie lub wzbo-

gacenie przeznaczenia podstawowego na warunkach okre-

�lonych w planie;

- �rednim poziomie terenu - rozumie siê przez to �redni¹

arytmetyczn¹ poziomów terenu od strony przystokowej i od-

stokowej liczon¹ w obrysie rzutu budynku,

- wysoko�ci budynku (zabudowy) - rozumie siê przez to wy-

miar liczony wg przepisów szczególnych;

- dachu namiotowym - rozumie siê przez to dach wielospado-

wy o trójk¹tnych po³aciach, zbiegaj¹cych siê w jednym wierz-

cho³ku.

§ 4

W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce Studium, o którym

mowa w § 3 nie wskazuje obszarów przestrzeni publicznych wy-

magaj¹cych okre�lenia szczególnych warunków kszta³towania.

§ 5

1. W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów

przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania,

innego ni¿ u¿ytkowanie dotychczasowe przed uchwale-

niem planu.

2. U¿ytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 mo¿e

byæ kontynuowane do czasu uzyskania przez innego u¿yt-

kownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego prze-

znaczeniem w niniejszym planie.

II. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZ¥CE CA£EGO OBSZARU
OPRACOWANIA PLANU.

§ 6

1. W zakresie ochrony �rodowiska i krajobrazu ustala siê co

nastêpuje:

1) Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowi-

ska przyrodniczego, w szczególno�ci czysto�ci wód, po-

wietrza atmosferycznego, gleb.

2) Obowi¹zuje zakaz stosowania paliw sta³ych wysokoemi-

syjnych o wysokiej zawarto�ci siarki i popio³ów.

3) W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie

z przepisami odrêbnymi, przestrzeganie dopuszczalnych

poziomów ha³asu w �rodowisku dla terenów oznaczo-

nych symbolami: MN, MRJ - jak dla terenów przeznaczo-

nych pod zabudowê mieszkaniow¹.

Obszar objêty planem nr 10 i oznaczony symbolem PE

nie nale¿y do ¿adnej grupy terenów wymienionych

w przepisach szczególnych, dla których s¹ okre�lone do-

puszczalne poziomy ha³asu.

4) Ca³y obszar objêty planem po³o¿ony jest w Po³udniowo-

ma³opolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu - utwo-

rzonym Rozporz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody Ma³opol-

skiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op.

z 2006 r. Nr 806, poz. 4862) ze zmian¹ wprowadzon¹ § 8

Rozporz¹dzenia Nr 9/07 Wojewody Ma³opolskiego z dnia

6 lipca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Ma³op. z 2007 r. Nr 499,

poz. 3294) - dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia oraz zaka-

zy zawarte w Rozporz¹dzeniach wymienionych wy¿ej.

5) Tereny objête planami nr: 2, 3, 4 i 5 obejmuj¹cymi odpo-

wiednio: czê�æ dzia³ek nr 931 i 936 w Maszkowicach,

czê�æ dzia³ek nr 152 i 448 w Zarzeczu oraz dzia³kê nr 259

w £azach Brzyñskich po³o¿one s¹ w otulinie Popradzkie-

go Parku Krajobrazowego, utworzonym na mocy uchwa-

³y Nr 169/XIX/87 Wojewódzkiej Rady Narodowej w No-

wym S¹czu z dnia 11 wrze�nia 1987 r. (Dz. Urz. Woj.

Nowos¹deckiego Nr 16/87 poz. 193, zm. Nr 20 z 1998 r.

poz. 85; Dz. Urz. Woj. Ma³op. z 2001 r. Nr 141 poz. 2086),

zmienionej Rozporz¹dzeniem Nr 18/03 Wojewody Ma³o-

polskiego z dnia 30 maja 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op.

Nr 153 poz. 1998), który funkcjonuje zgodnie z Rozpo-

rz¹dzeniem Nr 5/05 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 23

maja 2005r. w sprawie ochrony Popradzkiego Parku Kra-

jobrazowego (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 309, poz. 2238).

Obowi¹zuj¹ zapisy zawarte w Rozporz¹dzeniu 5/05 Wo-

jewody Ma³opolskiego w sprawie Popradzkiego Parku

Krajobrazowego oraz w przepisach szczególnych odno-

sz¹cych siê do parków krajobrazowych.

W planie uwzglêdnia siê podstawowe cele ochrony PPK

- zachowanie warto�ci przyrodniczych, historycznych, kul-

turowych i krajobrazowych w warunkach racjonalnego

zagospodarowania oraz cele operacyjne - ekologiczne,

kulturowe, krajobrazowe i spo³eczne, w tym zachowa-

nie cennych gatunków ro�lin i zwierz¹t oraz ich siedlisk,

a tak¿e dzia³ania prowadz¹ce do ich osi¹gniêcia - w za-

kresie problematyki odnosz¹cej siê do obszaru objête-

go niniejszym planem.

Poz. 2605
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6) Obowi¹zuje zachowanie wymogów ochrony przyrody,

�rodowiska i kszta³towania ³adu przestrzennego z pozo-

stawieniem naturalnych korytarzy- lokalnych ci¹gów

ekologicznych. W zagospodarowaniu dzia³ek obowi¹zu-

je ochrona zadrzewienia oraz realizacja zieleni wysokiej

i �redniej gatunków rodzimego pochodzenia zgodnie

z siedliskiem, dla z³agodzenia negatywnych zmian w kra-

jobrazie obiektów lokalizowanych na stoku.

7) Obowi¹zuje ochrona gatunków ro�lin i zwierz¹t chronio-

nych wynikaj¹ca z Ustawy o ochronie przyrody i przepi-

sów do niej wykonawczych.

8) Teren objêty planami nr 1 i 2 w Maszkowicach, 3 i 4

w Zarzeczu oraz 8, 9 i 10 w Jazowsku po³o¿one s¹ w ob-

rêbie g³ównego zbiornika wód podziemnych - GZWP

nr 437 "Dolina rzeki Dunajec (Nowy S¹cz)" natomiast

teren objêty planem nr 5 w £azach Brzyñskich po³o¿ony

jest w obrêbie GZWP nr 439 "Zbiornik warstw Magura

(Gorce). Obowi¹zuje ochrona tych zbiorników zgodnie

z przepisami szczególnymi.

9) Obowi¹zuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych �cie-

ków do wód i gruntu,

10) Obowi¹zuje prowadzenie zorganizowanej zbiórki odpa-

dów, segregacji i utylizacji na sk³adowisku odpadów,

11) Ustala siê ogrzewanie obiektów w oparciu o no�niki ener-

gii, zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczyszczeñ

powietrza. Ustala siê sukcesywne przechodzenie na

ogrzewanie niskoemisyjnym olejem opa³owym, ener-

gi¹ elektryczn¹, kolektorami s³onecznymi itp.

§ 7

W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzenne-

go i podzia³ów nieruchomo�ci ustala siê co nastêpuje:

1. Obowi¹zuje kszta³towanie architektury harmonizuj¹cej z kra-

jobrazem. Forma i gabaryty budynków powinny nawi¹zy-

waæ do form architektury tradycyjnej, miejscowej.

2. Dla budynków mieszkalnych ustala siê dachy dwu- lub wie-

lospadowe o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych

w przedziale od 35 do 45 stopni. Kalenice i okapy dachu

musz¹ byæ poziome. Zakaz otwierania po³aci dachowych (do-

�wietlenie poddasza) na odcinku wiêkszym ni¿ 70% d³ugo-

�ci dachu, liczonej pomiêdzy krawêdziami okapu oraz zakaz

przesuwania kalenicy w pionie. Obowi¹zuje zakaz realizacji

dachów p³askich, namiotowych i pulpitowych (z uwzglêdnie-

niem ustaleñ zawartych w ust. 3). Dopuszcza siê zastosowa-

nie facjat, lukarn i okien po³aciowych. Maksymalna wyso-

ko�æ - dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu par-

teru (poziom ±0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom par-

teru nie mo¿e przekroczyæ 1,20 m nad �rednim poziomem

terenu lub max. 0,60 m od poziomu terenu przystokowego.

Wysoko�æ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekroczyæ

11,0 m od �redniego poziomu terenu (w terenach ekspono-

wanych widokowo "/k"- max. 10 m od strony przystokowej

terenu). W przypadku realizacji budynków rekreacji indywi-

dualnej (letniskowych) obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte powy-

¿ej z ograniczeniem wysoko�ci budynków max. do 9 m. od

poziomu terenu.

3. Dla wolnostoj¹cych budynków gospodarczych i gara¿o-

wych w zabudowie mieszkaniowej ustala siê realizacjê

dachów o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych

w przedziale od 30 do 45 stopni; wysoko�æ budynków nie

mo¿e przekraczaæ 8,0 m nad �rednim poziomem terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i ga-

ra¿y dobudowanych do budynków mieszkalnych z dopusz-

czeniem przykrycia ich dachami pulpitowymi o spadku

równym lub mniejszym od spadku dachu g³ównego bu-

dynku mieszkalnego.

4. Dla budynków inwentarskich i sk³adowych w zabudowie za-

grodowej i w zabudowie o funkcji agroturystycznej ustala

siê obowi¹zek kszta³towania architektury harmonizuj¹cej

z krajobrazem. Dachy o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci

w przedziale od 30 do 45 stopni. Zakaz stosowania dachów

p³askich, namiotowych i pulpitowych. Wysoko�æ budynków

max. do 11,0 m licz¹c od �redniego poziomu terenu z mo¿li-

wo�ci¹ u¿ytkowego wykorzystania poddasza.

5. W przypadku podzia³u terenów na nowe dzia³ki budowlane

obowi¹zuj¹ minimalne pow. dzia³ek:

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800 m2,

- dla zabudowy rekreacyjnej (letniskowej) - 800 m2.

- dla zabudowy zagrodowej - 1000 m2.

Powy¿sze ustalenia nie dotycz¹ terenów objêtych pla-

nem nr 2 w Maszkowicach. Dla tych terenów, ze wzglêdu na

bezpo�rednie s¹siedztwo terenów zagro¿onych zalaniem

wodami powodziowymi Q1% rz. Dunajec, ustala siê mini-

maln¹ powierzchniê wydzielanej dzia³ki budowlanej - 0,05 ha.

6. W zagospodarowaniu terenów obowi¹zuje zachowanie min.

30% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czynnej; w tere-

nach eksponowanych widokowo 35%. Dopuszcza siê zmniej-

szenie pow. biologicznie czynnej do 20% dla terenu objête-

go planem nr 2 w Maszkowicach oraz nr 3 w Zarzeczu. Dla

terenu eksploatacji surowców ilastych "JAZOWSKO", objê-

tego planem nr 10 obowi¹zuj¹ zasady zagospodarowania

okre�lone w koncesji, zgodnie z przepisami szczególnymi.

7. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje zapewnienie

dojazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia w sieci

infrastruktury technicznej.

W zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

a tak¿e dopuszczonej funkcji rekreacji indywidualnej, w gra-

nicach terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuje zabez-

pieczenie niezbêdnych miejsc postojowych, jednak nie mniej

ni¿ 1 miejsce postojowe lub gara¿.

8. Obowi¹zuje stosowanie pokryæ dachowych w stonowanych,

ciemnych kolorach (odcienie br¹zu, czerwieni, zieleni, szaro-

�ci). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Wyklu-

cza siê stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, be-

tonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.

§ 8

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu

ustala siê co nastêpuje:

Zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby, za-

kaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyzna-

czonych,

Obowi¹zek zachowania stref ochronnych od sieci infrastruk-

tury technicznej w wielko�ciach zgodnych z przepisami szcze-

gólnymi oraz zgodnie z warunkami okre�lonymi przez zarz¹-

dzaj¹cego sieciami.

Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub

z w³asnej studni.

Odprowadzenie �cieków ( dotyczy �cieków w zrozumieniu

przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" Ustawy z dnia 27 kwiet-

nia 2001 r. "Prawo ochrony �rodowiska - Dz. U. Nr Nr 62

poz.627 z pó�n. zm.) do gminnego systemu kanalizacyjnego

z odprowadzeniem �cieków na wysokosprawn¹ oczyszczal-

niê �cieków. Dla terenów nie objêtych tym systemem, do

czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza siê wyko-

nanie bezodp³ywowych zbiorników z okresowym wywozem

�cieków na oczyszczalniê �cieków. Dopuszcza siê realizacjê

Poz. 2605
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przyobiektowych, wysokosprawnych oczyszczalni za wyj¹t-

kiem oczyszczalni opartych na rozs¹czkowaniu �cieków.

Usuwanie odpadów sta³ych poprzez segregacjê i groma-

dzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo opró¿-

nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych poza ob-

szar Gminy na urz¹dzone sk³adowisko odpadów, zgodnie

z zawartymi przez w³adze Gminy porozumieniami. Obowi¹-

zuje zakaz gromadzenia odpadów niebezpiecznych.

Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mog¹

powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczysz-

czeñ powietrza.

Doprowadzenie energii elektrycznej sieci¹ elektroenerge-

tyczn¹ na warunkach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cego sie-

ciami.

III. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

Wie� Maszkowice

Plan 1

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

nr 272/1 po³o¿onej w Maszkowicach o powierzchni ~0,35 ha,

stanowi¹cej grunty rolne klasy RII przeznacza siê na tereny

zabudowy mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako

podstawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych, gara-

¿y oraz obiektów ma³ej architektury.

Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje:

- zachowanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

gminn¹ dojazdow¹ "KDD" w wielko�ci 10 m,

- zachowanie linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej drogi w wiel-

ko�ci min. 6 m,

- zachowanie strefy ochronnej od linii elektroenergetycznej

�redniego napiêcia w wielko�ci zgodnej z przepisami szcze-

gólnymi.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia

zawarte w § 7.

Utrzymuje siê istniej¹ca liniê elektroenergetyczn¹ �red-

niego napiêcia, dopuszczaj¹c jej remont, przebudowê i roz-

budowê oraz skablowanie kablem doziemnym na warun-

kach okre�lonych przez zarz¹dcê tej linii. Dopuszcza siê re-

alizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiektów infrastruktu-

ry technicznej.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi gminnej dojazdo-

wej "KDD".

Plan 2

Tereny oznaczone symbolem MN obejmuj¹ce czê�æ dzia-

³ek nr: 931 i 936 we wsi Maszkowice o ³¹cznej powierzchni

~0,12 ha, stanowi¹cych grunty rolne klasy RIIIb przeznacza siê

na tereny zabudowy mieszkaniowej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako

podstawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych, gara-

¿y oraz obiektów ma³ej architektury.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej. Obowi¹zuje wyposa¿enie w sys-

temy lub urz¹dzenia do utylizacji �cieków i usuwanie odpadów

w sposób zorganizowany.

Utrzymuje siê istniej¹ce sieci infrastruktury technicznej,

dopuszczaj¹c ich remont, przebudowê i rozbudowê na warun-

kach okre�lonych przez zarz¹dzaj¹cych tymi sieciami.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia

zawarte w § 7.

Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zacho-

wanie linii zabudowy od granicy dzia³ki istniej¹cej drogi we-

wnêtrznej w wielko�ci min. 4 m,

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej (dzia³-

ka nr 685).

Wie� Zarzecze

Plan 3

Tereny oznaczone symbolem MN obejmuj¹ce czê�æ

dzia³ki nr 152 po³o¿onej we wsi Zarzecze o ³¹cznej po-

wierzchni ~ 0,10 ha, stanowi¹cych grunty rolne klasy RIIIa

przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako

podstawowe przeznaczenie Dopuszcza siê realizacjê budynku

rekreacji indywidualnej (letniskowej) oraz budynków gospo-

darczych i gara¿y.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej oraz drogi wewnêtrznej nie

wyró¿nionej na rysunku planu.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia

zawarte w § 7.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej.

Plan 4

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

nr 448 po³o¿onej we wsi Zarzecze o powierzchni ~0,30 ha, sta-

nowi¹ce grunty rolne klasy RIIIb przeznacza siê na tereny za-
budowy mieszkaniowej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako

podstawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê realizacjê

budynków gospodarczych i gara¿y oraz obiektów ma³ej archi-

tektury.

Dopuszcza siê realizacjê drogi wewnêtrznej nie wyró¿nio-

nej na rysunku planu oraz niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 7.

Dojazd do terenu istniej¹ca drog¹ gminn¹ dojazdow¹ ozna-
czon¹ symbolem "KDD".

Wie� £azy Brzyñskie

Plan 5

Teren oznaczony symbolem MRJ obejmuj¹cy dzia³kê
nr 259 po³o¿on¹ we wsi £azy Brzyñskie o powierzchni
~0,26 ha, stanowi¹cej grunty rolne klasy RV przeznacza

siê na tereny zabudowy mieszkaniowej.

Poz. 2605
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Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i za-
grodow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z to-

warzysz¹cymi budynkami inwentarskimi, sk³adowymi i gospo-

darczymi.

Dopuszcza siê realizacjê gara¿y oraz obiektów ma³ej archi-

tektury.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Utrzymuje siê istniej¹cy na dzia³ce budynek mieszkalny

i inwentarski, dopuszczaj¹c ich remont, przebudowê i rozbu-

dowê z mo¿liwo�ci¹ dostosowania formy dachu i k¹ta nachy-

lenia po³aci dachowych do istniej¹cych budynków.

Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zacho-

wanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogi wewnêtrz-

ne "KDW" w wielko�ci 6 m oraz zachowanie linii zabudowy od

krawêdzi jezdni tych dróg w wielko�ci min. 5 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia

zawarte w § 7.

Dojazd do terenu istniej¹cymi drogami wewnêtrznymi.

Wie� Jazowsko

Plan 6

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

nr165 po³o¿onej w Jazowsku o powierzchni ~0,20 ha, stano-

wi¹cej grunty rolne klasy PsV przeznacza siê na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako

podstawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych, gara-

¿y oraz obiektów ma³ej architektury.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej. Utrzymuje siê istniej¹c¹ na

dzia³ce sieæ wodoci¹gow¹ dopuszczaj¹c jej remont, przebudo-

wê i rozbudowê na warunkach ustalonych z zarz¹dca tej sieci.

Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zacho-

wanie linii zabudowy od istniej¹cej drogi gminnej dojazdowej

"KDD" oraz drogi wewnêtrznej "KDW" zgodnie z wyznaczon¹

lini¹ na rysunku planu.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia

zawarte w § 7.

Dojazd do terenu z istniej¹cych dróg KDD i KDW.

Plan 7

Teren oznaczony symbolem MRJ/k obejmuj¹cy czê�æ dzia³ki

nr 464 po³o¿onej we wsi Jazowsko o powierzchni ~0,30 ha,

stanowi¹cej grunty rolne klasy RV przeznacza siê na tereny

zabudowy mieszkaniowej po³o¿one w terenach eksponowa-

nych widokowo.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i za-
grodow¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z to-

warzysz¹cymi budynkami gospodarczymi, sk³adowymi, inwen-

tarskimi i gara¿ami.

Dopuszcza siê zabudowê o funkcji agroturystycznej oraz

realizacjê dróg wewnêtrznych i doj�æ pieszych nie wyró¿nio-

nych na rysunku planu.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia

zawarte w § 7.

Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zacho-

wanie:

- szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê gminna dojaz-

dow¹ "KDD" w wielko�ci 10 m.,

- linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi "KDD" w wielko�ci

min. 6 m,

- szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê wewnêtrzn¹

"KDW" w wielko�ci 6 m.,

- linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi wewnêtrznej "KDW"

w wielko�ci min. 5 m.,

- strefy ochronnej od linii elektroenergetycznej �redniego na-

piêcia w wielko�ci zgodnej z przepisami szczególnymi.

Utrzymuje siê istniej¹ca liniê elektroenergetyczn¹ napo-

wietrzn¹ �redniego napiêcia, dopuszczaj¹c jej remont i prze-

budowê. Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci

i obiektów infrastruktury technicznej.

Dojazd do terenu z istniej¹cych dróg "KDD" i "KDW".

Plan 8

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê nr 668

po³o¿on¹ we wsi Jazowsko o powierzchni ~0,25 ha, stanowi¹c¹

grunty rolne klasy RIVa przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkaniowej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako

podstawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych, gara-

¿y oraz obiektów ma³ej architektury.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zacho-

wanie szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê we-

wnêtrzn¹ "KDW" w wielko�ci 6 m. oraz zachowanie linii zabu-

dowy od krawêdzi jezdni tej drogi w wielko�ci min. 5 m.

W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia

zawarte w § 7.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi dojazdowej "KDW".

Plan 9

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³kê nr 815

po³o¿on¹ we wsi Jazowsko o powierzchni ~0,19 ha, stanowi¹c¹

grunty rolne klasy RIIIb przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkaniowej.

Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako

podstawowe przeznaczenie terenu.

Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych, gara-

¿y oraz obiektów ma³ej architektury.

Dopuszcza siê realizacjê niezbêdnych urz¹dzeñ, sieci i obiek-

tów infrastruktury technicznej.

Przy realizacji obiektów kubaturowych obowi¹zuje zacho-

wanie:

- szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê wojewódzk¹

oznaczon¹ symbolem "KDG" w wielko�ci 25 m.,

- linii zabudowy od krawêdzi jezdni drogi wojewódzkiej w wiel-

ko�ci min. 25 m.,

- szeroko�ci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê wewnêtrzn¹

"KDW" w wielko�ci 6 m,

- odleg³o�ci od linii rozgraniczaj¹cej drogê wewnêtrzn¹ "KDW"

w wielko�ci min. 4 m.

Poz. 2605
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W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia

zawarte w § 7.

Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wojewódzkiej nr 969 na

warunkach okre�lonych przez zarz¹dcê tej drogi oraz z drogi

wewnêtrznej "KDW".

Plan 10

Teren oznaczony symbolem PE obejmuj¹cy dzia³kê nr 729

po³o¿on¹ w Jazowsku o powierzchni ~1,47 ha stanowi¹c¹ grun-

ty rolne klasy RIVa i RIVb - 0,68 ha oraz pozosta³e klasy: RV, £VI

i N przeznacza siê na tereny eksploatacji surowców ilastych
dla wydobywania czwartorzêdowych glin lessopodobnych

z ustalonego z³o¿a "JAZOWSKO" w kat. C1, zgodnie z doku-

mentacj¹ geologiczn¹ przyjêt¹ przez Starostê Nowos¹deckie-

go pismem znak: ORL.IV.7513-5/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r.

Z³o¿e bêdzie wykorzystane na potrzeby ceramiki budowla-

nej, produkowanej obecnie na terenie oznaczonym w obowi¹-

zuj¹cym planie symbolem "10.PU.01".

Obowi¹zuje ograniczenie wp³ywu prowadzonej dzia³alno-

�ci na �rodowisko i jej uci¹¿liwo�ci do granic terenu objêtego

planem. Obowi¹zuje prowadzenie eksploatacji z³o¿a w opar-

ciu o wymagan¹ przepisami szczególnymi koncesjê wydan¹

przez odpowiedni Organ Administracji Geologicznej.

W obszarze objêtym planem dopuszcza siê realizacje obiek-

tów kubaturowych zwi¹zanych wy³¹cznie z eksploatacjê z³o¿a

na warunkach okre�lonych w przepisach szczególnych. Dopusz-

cza siê realizacje dróg technologicznych na zasadach okre�lo-

nych w koncesji.

Obowi¹zuje sukcesywna rekultywacja terenu. Dopuszcza

siê sk³adowanie powsta³ych w trakcie eksploatacji odpadów

na tymczasowym zwa³owisku w terenach oznaczonych sym-

bolem "PE". Po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a obowi¹zuje pe³-

na rekultywacja terenu, jego zadrzewienie i zalesienie gatun-

kami rodzimego pochodzenia.

Dojazd do terenu istniej¹ca drog¹ bêd¹ca we w³adaniu

inwestora. Dopuszcza siê urz¹dzenie zaplecza technicznego,

w tym placów postojowych dla sprzêtu wykorzystywanego do

eksploatacji z³o¿a.

Dopuszcza siê wykorzystanie wody opadowej dla celów tech-

nologicznych; zaopatrzenie w wodê pitn¹ z indywidualnego wo-

doci¹gu. Obowi¹zuje zakaz sk³adowania odpadów komunalnych

na wyrobisku. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej

stacji transformatorowej zlokalizowanej na terenie inwestora,

poza granic¹ opracowania w oparciu o bilans zapotrzebowania

mocy. Dla obs³ugi funkcji niezbêdne miejsca postojowe s¹ zabez-

pieczone na terenie zak³adu Ceramiki Budowlanej, zlokalizowa-

nego na terenie oznaczonym symbolem "10.PU.01".

IV. USTALENIA KOÑCOWE

§ 10

Ustala siê wysoko�æ op³aty wyra¿on¹ w stosunku procen-

towym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci w wyniku uchwalenia

planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó�n. zm.) - 5 %.

§ 11

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £¹cko.

§ 12

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie

30 dni od daty jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-

wództwa Ma³opolskiego.

2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie internetowej

Gminy £¹cko.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 GMINA £¥CKO - CZÊ�Æ "B"

WIE� MASZKOWICE

czê�æ dzia³ki nr: 272/1

Poz. 2605
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RYSUNEK PLANU
PLAN 1 SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 2605
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 GMINA £¥CKO - CZÊ�Æ "B"

WIE� MASZKOWICE

czê�æ dzia³ki nr: 931 i 936

Poz. 2605
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RYSUNEK PLANU
PLAN 2 SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Poz. 2605
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Za³¹cznik Nr 3

do Uchwa³y Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 GMINA £¥CKO - CZÊ�Æ "B"

WIE� ZARZECZE

dzia³ka nr 152

RYSUNEK PLANU
PLAN 3 SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 2605
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 4

do Uchwa³y Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 GMINA £¥CKO - CZÊ�Æ "B"

WIE� ZARZECZE

dzia³ka nr 448

Poz. 2605



� 13521 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 364

     
     
 

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

RYSUNEK PLANU
PLAN 4 SKALA 1:2000*

Poz. 2605



� 13522 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 364

     
     
 

Za³¹cznik Nr 5

do Uchwa³y Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 GMINA £¥CKO - CZÊ�Æ "B"

WIE� £AZY BRZYÑSKIE

czê�æ dzia³ki nr: 259

RYSUNEK PLANU
PLAN 5 SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 2605



� 13523 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 364

     
     
 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 6

do Uchwa³y Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 GMINA £¥CKO - CZÊ�Æ "B"

WIE� JAZOWSKO

czê�æ dzia³ki nr: 165

Poz. 2605



� 13524 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 364

     
     
 

RYSUNEK PLANU
PLAN 6 SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 2605



� 13525 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 364

     
     
 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 7

do Uchwa³y Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 GMINA £¥CKO - CZÊ�Æ "B"

WIE� JAZOWSKO

czê�æ dzia³ki nr 464

Poz. 2605



� 13526 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 364

     
     
 

RYSUNEK PLANU
PLAN 7 SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 8

do Uchwa³y Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 GMINA £¥CKO - CZÊ�Æ "B"

WIE� JAZOWSKO

czê�æ dzia³ki nr 668

Poz. 2605



� 13527 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 364

     
     
 

RYSUNEK PLANU
PLAN 8 SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 2605



� 13528 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 364

     
     
 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 9

do Uchwa³y Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 GMINA £¥CKO - CZÊ�Æ "B"

WIE� JAZOWSKO

dzia³ka nr 815

Poz. 2605



� 13529 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 364

     
     
 

RYSUNEK PLANU
PLAN 9 SKALA 1:2000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:2000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 2605



� 13530 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 364

     
     
 

Za³¹cznik Nr 10

do Uchwa³y Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 GMINA £¥CKO - CZÊ�Æ "B"

WIE� JAZOWSKO

dzia³ka nr 729 - Z£O¯E GLIN LESSOPODOBNYCH "JAZOWSKO"

RYSUNEK PLANU
PLAN 10 SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê �ród³ow¹ 1:1000.

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³o�ci marginesów.

Poz. 2605



� 13531 �
Dziennik Urzêdowy

Województwa Ma³opolskiego Nr 364

     
     
 

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Za³¹cznik Nr 11

do Uchwa³y Nr 31/2009

Rady Gminy £¹cko

z dnia 22 maja 2009r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy £¹cko w sprawie uwag
do projektu zmiany planu oraz w sprawie realizacji

zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz

zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy £¹cko po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem Wój-

ta Gminy £¹cko z dnia 7 maja 2009 r. stwierdzaj¹cym brak

uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy £¹cko - Czê�æ "B" w zakresie

przeznaczenia terenów w rejonie dzia³ek nr: 272/1, 931 i 936

po³o¿onych w Maszkowicach, nr: 152 i 448 po³o¿onych w Za-

rzeczu, nr 259 po³o¿onej w £azach Brzyñskich i nr: 165, 464,

668 i 815 po³o¿onych w Jazowsku na tereny zabudowy

mieszkaniowej oraz dzia³ki nr 729 po³o¿onej w Jazowsku na

tereny eksploatacji surowców ilastych - w okresie wy³o¿e-

nia tej zmiany planu do publicznego wgl¹du i 14 dni po wy³o-

¿eniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia, o którym

mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80

poz. 717 z pó�n. zm.).

2. W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego (o którym mowa w punkcie 1) obej-

muje pojedyncze dzia³ki i nie wprowadza nowych zapisów

dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicz-

nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy, Rada Gminy

£¹cko stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o sposobie

realizacji inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy

oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20

ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717

z pó�n. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy w £¹cku: H. Czepielik

Poz. 2605


