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Załącznik 
do zarządzenia Nr 113/11 
Wojewody Małopolskiego 
z dnia 13 kwietnia 2011 r. 

 
KALENDARZ WYBORCZY 

 
Data wykonania  

czynności wyborczych 
 

Treść czynności 
do 15 kwietnia 2011 r. - opublikowanie zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie zarzą-

dzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wielka Wieś w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz podanie go do publicz-
nej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Wielka Wieś 

do 30 kwietnia 2011 r. - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Krakowie o utworzeniu komite-
tu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych 

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 
Wójta Gminy Wielka Wieś o okręgu wyborczym Nr 3, jego granicach, nu-
merze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyzna-
czonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Wsi 

do 2 maja 2011 r. - zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Krakowie kandydatów do składu 
Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Wsi 

do 5 maja 2011 r. - powołanie przez Komisarza Wyborczego w Krakowie Gminnej Komisji 
Wyborczej w Wielkiej Wsi 

do 20 maja 2011 r. 
do godz. 24oo 

- zgłaszanie do zarejestrowania Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej Wsi 
list kandydatów na radnego 

do 27 maja 2011 r. - zgłaszanie do Wójta Gminy Wielka Wieś kandydatów do składu Obwodo-
wej Komisji Wyborczej Nr 3 

do 29 maja 2011 r. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji 
Wójta Gminy Wielka Wieś o numerze i granicach obwodu głosowania 
Nr 3 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 

do 4 czerwca 2011 r. - rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wielkiej 
Wsi o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierającego 
numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz 
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list  

do 5 czerwca 2011 r. - powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Wielkiej Wsi Obwodowej 
Komisji Wyborczej Nr 3 oraz podanie do publicznej wiadomości jej składu 
osobowego 

- sporządzenie spisu wyborców 
do 9 czerwca 2011 r. - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

17 czerwca 2011 r. 
godz. 24oo 

- zakończenie kampanii wyborczej 

18 czerwca 2011 r. - przekazanie przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 spisu 
wyborców 

19 czerwca 2011 r. 
godz.  8oo -  22oo 

- głosowanie 

 
Wojewoda Małopolski: 

Stanisław Kracik 
 
1602

1603 
1603  

UCHWAŁA NR VII/53/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz  

Na podstawie art.3 ust.1 i art.20 ust.1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r Nr 80 poz.717 
z późn. zmianami), 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 
Miejska w Bieczu stwierdza zgodność zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Biecz ze „Studium” uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Biecz wprowadzonego Uchwałą Nr XV/171/99 Rady 
Miejskiej w Bieczu z dnia 29 grudnia 1999 roku 
i uchwala co następuje:  
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Rozdział 1 
PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Biecz, za-
twierdzonego uchwałą Nr XVI/156/2004 Rady Miej-
skiej w Bieczu z dnia 9 grudnia 2004 roku (Dz. Urzę-
dowy Wojew. Małopolskiego Nr 149/2005, poz. 943 
z póź. zmianami) w zakresie przeznaczenia: działki  
nr 510 (po podziale działki nr: 510/1 i 510/2) położonej 
w Libuszy, działek nr 754, 899/1 i części działki nr 900 
położonych w Strzeszynie – na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, działek 
nr: 2447 i 2457 położonych w Binarowej, części działki 
nr 759 położonej w Libuszy i części działki nr 149 
położonej w Bugaju, części działek nr: 247/1 i 474/1 
(po podziale działka nr 474/6 i część działki nr 474/5) 
położonych w Grudnej Kępskiej, – na tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, części działki  
nr 270 położonej w Libuszy – na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, części działki 
nr 1054 położonej w Racławicach – na tereny zabudowy 
zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - 
zwaną w tekście niniejszej uchwały planem. 

2. Plan obejmuje tereny określone na załączni-
kach graficznych do uchwał Rady Miejskiej w Bieczu 
Nr: XXXI/339/2009 z dnia 26 sierpnia 2009 r., 
XXXIV/363/2009 z dnia 9 listopada 2009 r. zmianionej 
uchwałą nr XXXVII/401/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r. 
oraz, XXXVIII/415/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku. 

§ 2. Treść niniejszej uchwały stanowi część tek-
stową planu. 

1. Załącznikami do uchwały są: 

1) . Rysunki planu sporządzone na podkładach map 
zasadniczych w skali 1:1000 i 1:2000 jako załączniki 
Nr: 1 do 12 do niniejszej Uchwały, 

2) Rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Bieczu – podjęte 
w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.), zwanej dalej 
„ustawą” – o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu 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 – jako załącznik Nr 13. 

2. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu 
i linii rozgraniczających tereny o różnym przeznacze-
niu, warunków i zasad kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych 
warunków wynikających z potrzeby ochrony środo-
wiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji, linii zabudowy. 

3. Ustalenia planu nie naruszają i nie wyklucza-
ją stosowania innych przepisów odrębnych. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Bieczu, obejmującą usta-
lenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz 
ustalenia określone na załącznikach graficznych  
Nr: 1 do 12 do tej uchwały, 

2) „Studium” – należy przez to rozumieć wprowadzo-
ne uchwałą Nr XV/171/99 Rady Miejskiej w Bieczu 

z dnia 29 grudnia 1999 roku Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Biecz, 

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz 
aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz aktami do niej wykonawczymi, 

4) przeznaczeniu podstawowym – rozumie się przez  
to takie przeznaczenie, które przeważa na danym 
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – rozumie się przez 
to przeznaczenie inne niż podstawowe, które wzbo-
gaca lub uzupełnia a nie powoduje kolizji z przezna-
czeniem podstawowym, 

6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar 
na tereny o różnych funkcjach lub różnych zasa-
dach i warunkach zagospodarowania, 

7) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, 
w której może być umieszczona ściana budynku lub 
innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania 
w kierunku drogi; zakaz ten nie dotyczy elementów 
architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, po-
chylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadasze-
nie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
innych detali wystroju architektonicznego, 

8) średnim poziomie terenu – rozumie się przez to 
średnią arytmetyczną poziomów terenu od strony 
przystokowej i odstokowej liczoną w obrysie rzutu 
budynku, 

9) wysokości zabudowy (obiektu) – rozumie się przez 
to wymiar pionowy mierzony od średniego pozio-
mu terenu do najwyższego punktu konstrukcji da-
chu wraz z jego pokryciem. 

Rozdział 2 
USTALENIA OGÓLNE 

§ 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu 
ustala się co następuje : 

1. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczal-
nych stężeń zanieczyszczeń atmosferycznych, okre-
ślonych w przepisach odrębnych. 

2. Obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
w zrozumieniu obowiązujących przepisów odręb-
nych, za wyjątkiem inwestycji infrastrukturalnych. 

3. W zakresie ochrony przed hałasem obowią-
zuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, przestrzeganie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: dla 
terenów oznaczonych symbolem MN i MR – jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wą, dla terenów oznaczonych symbolem MNU 
i MR/U – jak dla terenów przeznaczonych na cele 
mieszkaniowo-usługowe. 

4. Tereny objęte planami: nr 4 i 5 w Grudnej 
Kępskiej i nr 8 w Libuszy położone są w obrębie 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP  
Nr 433, dla którego należy zachować warunki wynika-
jące z przepisów odrębnych. 

§ 5. W zakresie kształtowania architektury, ładu 
przestrzennego i podziałów nieruchomości ustala się 
co następuje: 
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1. Obowiązuje kształtowanie architektury har-
monizującej z krajobrazem i nawiązującej do lokal-
nych tradycji budowlanych. 

2. Forma architektoniczna budynków mieszkalnych 
i rekreacji indywidualnej powinna spełniać wymagania: 

1) budynki parterowe z poddaszem użytkowym, 
2) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie 

nachylenia głównych połaci dachowych w przedzia-
le od 30 do 45 stopni z możliwością doświetlania 
facjatkami, lukarnami, oknami połaciowymi itp. 

3) maksymalna wysokość – dwie kondygnacje nad-
ziemne liczone od poziomu parteru (poziom ±0,00), 
w tym jedna w poddaszu; poziom parteru nie może 
przekroczyć 1,20 m nad średnim poziomem terenu 
lub 0,60 m od poziomu terenu przystokowego; wy-
sokość obiektów mieszkalnych nie może przekro-
czyć 10,0 m od poziomu parteru; wysokość budyn-
ków rekreacji indywidualnej nie może przekroczyć 
8 m. od średniego poziomu terenu. 

3. Forma architektoniczna wolnostojących bu-
dynków gospodarczych i garaży powinna spełniać 
wymagania: 

1) wysokość – maksymalnie 7 m od średniego pozio-
mu terenu, 

2) dachy dwu- lub wielospadowe. 

4. Forma architektoniczna wolnostojących bu-
dynków usługowych na terenie objętym planami  
nr: 8 i 9 powinna spełniać wymagania: 

1) obowiązek kształtowania architektury harmonizują-
cej z krajobrazem, 

2) dachy symetryczne o kącie nachylenia głównych 
połaci w przedziale od 20 do 45 stopni, 

3) zakaz stosowania dachów płaskich i pulpitowych, 
4) wysokość obiektów nie może przekroczyć 14,0 m. 

licząc od poziomu parteru z możliwością użytkowe-
go wykorzystania poddasza, poziom parteru mak-
symalnie 1m. od poziomu terenu. 

5. Forma architektoniczna wolnostojących bu-
dynków inwentarskich i składowych powinna speł-
niać wymagania: 

1) obowiązek kształtowania architektury harmonizują-
cej z krajobrazem, 

2) dachy symetryczne o kącie nachylenia głównych 
połaci w przedziale od 30 do 45 stopni, 

3) zakaz stosowania dachów płaskich i pulpitowych, 
4) wysokość obiektów nie może przekroczyć 10,0 m 

licząc od średniego poziomu terenu z możliwością 
użytkowego wykorzystania poddasza. 

6. Dopuszcza się realizację budynków gospo-
darczych i garaży dobudowanych do budynków 
mieszkalnych i usługowych z dopuszczeniem ich 
przykrycia dachami pulpitowymi o spadku równym 
lub mniejszym od spadku dachu głównego budynku 
mieszkalnego lub usługowego. 

7. Obowiązuje stosowanie stonowanej kolory-
styki pokryć dachowych w odcieniach brązu, czerwie-
ni, szarości, zieleni; wykończenie elewacji w kolorach 
stonowanych. 

8. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza 
się stosowanie okładzin z plastikowych listew elewa-

cyjnych typu „siding”; należy stosować materiały 
tradycyjne (drewno, kamień itp. lub ich imitacje). 

9. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach 
prefabrykowanych, betonowych elementów ozdob-
nych, tralek, kolumn. 

10. Obowiązuje zapewnienie niezbędnych 
miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż: 

1) 1 miejsce na 4 miejsca konsumpcyjne (dla funkcji 
gastronomicznej), 

2) 1 miejsce na 25 m² powierzchni handlowej (dla 
funkcji handlowej), 

3) dla pozostałych usług 1 miejsce na 30 m² po-
wierzchni użytkowej, 

4) 2 miejsca lub garaż w zabudowie mieszkaniowej, 

11. Przy wydzielaniu nowych działek budowla-
nych obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla 
wolnostojącej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej 
i rekreacji indywidualnej - 800 m², w zabudowie za-
grodowej – min. 1000 m².Dla zabudowy usługowej 
wielkość nowo wydzielanej działki będzie uzależniona 
od potrzeb wynikających z rodzaju prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej. 

12. W zagospodarowaniu działek obowiązuje 
zachowanie co najmniej 30% powierzchni biologicz-
nie czynnej. 

13. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje 
zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uzbrojenie 
w sieci infrastruktury technicznej. 

§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbro-
jenia terenu i komunikacji ustala się co następuje: 

1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do 
wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miej-
scach do tego nie wyznaczonych, 

2. Obowiązek zachowania stref ochronnych od 
linii elektroenergetycznych i gazowych w wielko-
ściach zgodnych z przepisami odrębnymi oraz zgod-
nie z warunkami określonymi przez zarządzającego 
sieciami i urządzeniami. 

3. Zaopatrzenie w wodę z wiejskich systemów 
zaopatrzenia w wodę. W przypadku braku istniejącej 
sieci wodociągowej dopuszcza się indywidualny sys-
tem zaopatrzenia w wodę przy zachowaniu wymo-
gów określonych w przepisach odrębnych pod wa-
runkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozosta-
łych ustaleń planu. 

4. Odprowadzenie ścieków bytowych docelowo 
do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu 
realizacji tego systemu dopuszcza się wykonanie 
szczelnych, bezodpływowych zbiorników okresowo 
opróżnianych, z wywożeniem ścieków na oczyszczal-
nię. Dopuszcza się również realizację indywidualnych, 
przy obiektowych oczyszczalni ścieków o sprawności 
nie mniejszej niż 90 %. 

5. Usuwanie odpadów stałych, komunalnych 
poprzez segregację i gromadzenie ich w przystoso-
wanych pojemnikach okresowo opróżnianych (zloka-
lizowanych na działkach w oparciu o przepisy odręb-
ne) i w sposób zorganizowany wywożonych zgodnie 
z prowadzoną polityką władz gminy. 
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6. Doprowadzenie gazu z istniejących sieci ga-
zowych na warunkach określonych przez zarządzają-
cego tymi sieciami. 

7. Stosowane media i paliwa dla celów grzew-
czych nie mogą powodować przekroczenia dopusz-
czalnych norm zanieczyszczeń powietrza z uwzględ-
nieniem zanieczyszczeń tła. Dopuszcza się moderni-
zację systemów grzewczych. 

8. Doprowadzenie energii elektrycznej na wa-
runkach określonych przez zarządzającego siecią. 
Utrzymuje się istniejące sieci infrastruktury technicz-
nej, dopuszczając ich remont, przebudowę i rozbu-
dowę oraz skablowanie sieci elektroenergetycznych 
i telefonicznych kablem doziemnym na warunkach 
ustalonych z zarządcą sieci. Dopuszcza się realizację 
nowych sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym również z zakresy telekomunikacji. 

9. W zakresie ochrony przeciwpożarowej obo-
wiązuje zapewnienie przeciwpożarowego zaopatrze-
nia w wodę oraz drogi pożarowej zgodnie z przepi-
sami odrębnymi. 

10. Dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych 
nie wyróżnionych na rysunkach planu. 

11. Jeżeli ustalenia rozdziału III nie stanowią in-
aczej, realizacja budynków na terenach sąsiadujących 
z odpowiednimi drogami, o których mowa poniżej 
wymaga zachowania linii zabudowy (wyznaczonych 
na rysunkach planu): 

1) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych 
klasy Z oznaczonych symbolem „KDZ” w wielkości 
min. 20 m, z dopuszczeniem zmniejszenia tej odle-
głości za zgodą zarządzających tymi drogami 
w oparciu o przepisy odrębne, 

2) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych 
klasy D oznaczonych symbolem „KDD” w wielkości 
min. 6 m. 

3) od granicy działek dróg wewnętrznych nie ozna-
czonych symbolami lecz przylegających do terenów 
objętych planem w wielkości min. 5,0 m. 

12. Dostępność komunikacyjna terenów z dróg 
publicznych na warunkach określonych przez zarząd-
cę tych dróg w oparciu o przepisy odrębne oraz po-
przez drogi wewnętrzne, istniejące dojazdy (wydzie-
lone drogi oraz ustanowione służebności przejazdu). 

13. W przypadku realizacji parkingu na terenie 
„MNU” i „MR/U” w Racławicach o powierzchni prze-
kraczającej 0,10 ha, ścieki opadowe z powierzchni 
utwardzonych mogą być odprowadzane do odbiorni-
ka wyłącznie po ich oczyszczeniu z frakcji stałych 
i zanieczyszczeń ropopochodnych w oparciu o przepi-
sy szczególne. 

Rozdział 3 
PRZEZNACZENIE TERENÓW 

§ 7. 1. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ OZNACZONE SYMBOLEM - MN 

1) Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej wraz z towarzyszącymi bu-
dynkami gospodarczymi i garażami jako podsta-
wowe przeznaczenie terenu, obejmujące: 
a) działkę nr 759 położoną w Libuszy (plan 7), 

b) działki nr: 2457 (plan 1), 2447 (plan 2) położone 
w Binarowej, 

c) część działki nr 149 (plan 3) położonej w Bugaju, 
d) część działek nr: 474/1 - po podziale dz. nr 474/6 

i część dz. nr 474/5 (plan 4), 247/1 (plan 5) poło-
żone w Grudnej Kępskiej. 

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możli-
wość realizacji: 
a) zieleni urządzonej, 
b) obiektów małej architektury, 
c) rekreacji indywidualnej. 

3) Realizacja obiektów na terenie objętym planem nr 
5 w Grudnej Kępskiej wymaga zachowania odle-
głości od cieku wodnego zgodnie z linią zabudowy 
wyznaczoną na rysunku planu. 

4) Z uwagi na położenie działki nr 247/1 w Grudnej 
Kępskiej w obszarze zagrożonym procesami erozyj-
no-osuwiskowymi, przed rozpoczęciem procesu 
inwestycyjnego obowiązuje rozpoznanie warunków 
geologiczno-inżynierskich stosownie do ustalonej 
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, po-
sadowionego w skomplikowanych warunkach 
gruntowych oraz wykonania dokumentacji geolo-
giczno-inżynierskiej w oparciu o przepisy odrębne. 

2. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ, OZNACZONE 
SYMBOLEM - MR 

1) . Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i zagrodowej wraz z towa-
rzyszącymi budynkami gospodarczymi, inwentar-
skimi, składowymi i garażami, obejmujące: 
a) działkę nr 510 (po podziale 510/1 i 510/2) położo-

ną w Libuszy (plan 6), 
b) działkę nr 754 (plan 10), 899/1 (plan 11) i część 

działki nr 900 (plan 12) położone w Strzeszynie. 
2) . Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się moż-

liwość realizacji: 
a) zieleni urządzonej, 
b) obiektów małej architektury. 

3. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ I USŁUG, OZNACZONE SYMBO-
LEM - MNU 

1) Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usług o uciążliwości (okre-
ślonej w przepisach odrębnych) zamykającej się 
w granicach terenu inwestycji, obejmujące część 
działki nr 270 (plan 8) położonej w Libuszy jako 
podstawowe przeznaczenie terenu. 

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możli-
wość realizacji: 
a) garaży, 
b) obiektów małej architektury, 
c) zieleni urządzonej. 

3) W granicach terenu obowiązuje zachowanie niezbęd-
nych miejsc postojowych, określonych w § 5 ust.10. 

4. TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ 
I MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ Z USŁUGA-
MI, OZNACZONE SYMBOLEM – MR/U 

1) Wyznacza się w planie tereny zabudowy zagrodowej 
i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami o uciążli-
wości (określonej w przepisach odrębnych) zamykają-
cej się w granicach terenu inwestycji, obejmujące 
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działkę nr 1054 (plan 9) położoną w Racławicach jako 
podstawowe przeznaczenie terenu. 

2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się możli-
wość realizacji: 
a) placów manewrowych, garaży, 
b) obiektów małej architektury, 
c) zieleni urządzonej. 

3) W granicach terenu obowiązuje zachowanie niezbęd-
nych miejsc postojowych, określonych w § 5 ust.10. 

Rozdział 4 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się wysokość opłaty wyrażoną 
w stosunku procentowym wzrostu wartości nieru-

chomości w wyniku uchwalenia planu, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 „ustawy” - 10 %. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Biecza. 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 
w życie po upływie 30 dni od daty jej opublikowania. 

2. Uchwała podlega również publikacji na stro-
nie internetowej Gminy Biecz. 
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