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§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Nowos¹deckiego: S. Wanatowicz

2920

Uchwa³a Nr 274/XXVIII/2009
Rady Powiatu Nowos¹deckiego

z dnia 22 maja 2009 r.

w sprawie likwidacji Technikum Uzupe³niaj¹cego w Zespo-
le Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Krynicy
Zdroju.

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1, art. 12 pkt 11 Ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t. j. Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z art. 5c
pkt 1, art. 59 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o syste-
mie oœwiaty (t. j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.)
oraz art. 21 ust. 3 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póŸn. zm.), Rada Powiatu
Nowos¹deckiego uchwala, co nastêpuje:

§ 1

Z dniem 31 sierpnia 2009 r. likwiduje siê technikum uzupe³-
niaj¹ce w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Jana Paw-
³a II w Krynicy Zdroju.

§ 2

Mienie likwidowanej jednostki przejmie Zespó³ Szkó³ Po-
nadgimnazjalnych im. Jana Paw³a II w Krynicy Zdroju.

§ 3

Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu No-
wos¹deckiego.

§ 4

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
Powiatu Nowos¹deckiego: S. Wanatowicz

2921

Uchwa³a* Nr XXVIII/215/2009
Rady Gminy Kamionka Wielka

z dnia 1 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka
we wsi: Jamnica, Mystków i Królowa Górna.

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15 i art. 20 ust. 1 Ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.)
zwanej dalej "ustaw¹", art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada Gminy Kamionka Wielka stwier-
dza zgodnoœæ ustaleñ zmiany planu ze Studium uwarunko-
wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kamionka Wielka, wprowadzonego Uchwa³¹ Nr XIV/94/99
Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grudnia 1999 roku
i uchwala co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

USTALENIA FORMALNE

§ 1

1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Kamionka Wielka, zatwierdzo-
nego uchwa³¹ Nr IX/87/2003 Rady Gminy Kamionka Wiel-
ka z dnia 13 paŸdziernika 2003 roku (Dz. Urz. Woj. Ma³op.
Nr 414 poz. 4.400 z póŸn. zm.) w zakresie przeznaczenia
dzia³ki nr 260/7, czêœci dzia³ki nr 320/6 po³o¿onych w Jam-
nicy i dzia³ki nr 848/5 po³o¿onej w Mystkowie - na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dzia³ki nr 444/1
po³o¿onej w Królowej Górnej na tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z dopuszczeniem us³ug
- zwan¹ w tekœcie niniejszej uchwa³y planem.

2. Plan obejmuje tereny okreœlone na za³¹cznikach graficznych
do uchwa³y Nr XX/149/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. o przy-
st¹pieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Kamionka Wielka.

§ 2

1. Treœæ niniejszej uchwa³y stanowi czêœæ tekstow¹ planu.
2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:

a) Rysunki planu sporz¹dzone na podk³adach mapy zasad-
niczej w skali 1:1000, jako za³¹czniki Nr: 1, 2, 3 i 4 do niniej-
szej Uchwa³y,

b) Rozstrzygniêcia Rady Gminy Kamionka Wielka - podjête
w trybie art. 20 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717 z póŸn. zm.), zwanej dalej "ustaw¹" - o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz o zasadach ich finansowania - jako za³¹cznik Nr 5.

3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu i linii rozgra-
niczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach, warunków i zasad
kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów,
w tym szczególnych warunków wynikaj¹cych z potrzeby
ochrony œrodowiska, zasad obs³ugi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej i komunikacji, linii zabudowy.

4. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania
innych przepisów szczególnych.

§ 3

Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
- uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady

Gminy Kamionka Wielka, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienio-
ne w tekœcie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okreœlone
w za³¹cznikach graficznych Nr 1 do 4 do tej uchwa³y,

_______________
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-
³opolskiego.
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- "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ wprowadzone uchwa³¹
Nr XIV/94/99 Rady Gminy Kamionka Wielka z dnia 29 grud-
nia 1999 r. Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Kamionka Wielka,

- przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹-
ce przepisy okreœlone w ustawach oraz aktach wykonaw-
czych do tych ustaw, poza ustaw¹ o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonaw-
czymi,

- linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê ci¹g³¹ na
rysunku planu, rozdzielaj¹c¹ obszar na tereny o ró¿nych funk-
cjach lub ró¿nych zasadach i warunkach zagospodarowania,

- œrednim poziomie terenu - rozumie siê przez to œredni¹ aryt-
metyczn¹ poziomów terenu od strony przystokowej i odsto-
kowej liczon¹ w obrysie rzutu budynku,

- wysokoœci zabudowy (obiektu) - rozumie siê przez to wymiar
pionowy mierzony od œredniego poziomu terenu do najwy¿-
szego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem,

- dachu namiotowym (kopertowym) - rozumie siê przez to dach
wielospadowy o trójk¹tnych po³aciach, zbiegaj¹cych siê
w jednym wierzcho³ku.

ROZDZIA£ II

USTALENIA OGÓLNE
dla wszystkich terenów objêtych planem

§ 4

W zakresie ochrony œrodowiska i krajobrazu ustala siê co
nastêpuje:
1. Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów œrodowiska

przyrodniczego, w szczególnoœci czystoœci wód, powietrza
atmosferycznego, gleb.

2. Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ za-
nieczyszczeñ atmosferycznych, okreœlonych w za³¹czniku
Nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra Ochrony Œrodowiska, Za-
sobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 5 grudnia 2002 r.
w sprawie wartoœci odniesienia dla niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. Nr 1 z 2003 r. poz.12 z póŸn. zm.).

3. W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie
z przepisami odrêbnymi, przestrzeganie dopuszczalnych po-
ziomów ha³asu w œrodowisku: dla terenów oznaczonych
symbolem MN - jak dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowê mieszkaniow¹, MN/U - jak dla terenów przeznaczo-
nych na cele mieszkaniowo-us³ugowe.

4. Obowi¹zuje uwzglêdnienie ustaleñ i zakazów wynikaj¹-
cych z po³o¿enia terenów objêtych planem w Po³udnio-
woma³opolskim 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

W zakresie kszta³towania architektury, ³adu przestrzenne-
go i podzia³ów nieruchomoœci ustala siê co nastêpuje:
1. Obowi¹zuje kszta³towanie architektury harmonizuj¹cej z kra-

jobrazem i nawi¹zuj¹cej do lokalnych tradycji budowlanych.
2. Dla obiektów mieszkaniowych obowi¹zuj¹ dachy dwu- lub

wielospadowe o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dacho-

wych w przedziale od 35 do 45 stopni. Zakaz otwierania po-
³aci dachowych (doœwietlenie poddasza) na odcinku wiêk-
szym ni¿ 70% d³ugoœci dachu, liczonej pomiêdzy krawêdzia-
mi okapu. Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich i pul-
pitowych (z uwzglêdnieniem ustaleñ zwartych w ust. 3) oraz
g³ównych dachów namiotowych. Obowi¹zuje zakaz przesu-
wania kalenicy w pionie. Maksymalna wysokoœæ - dwie kon-
dygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom
±0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie mo¿e
przekroczyæ 1,20 m nad œrednim poziomem terenu lub max.
0,60 m od poziomu terenu od strony przystokowej. Wyso-
koœæ obiektów mieszkalnych nie mo¿e przekroczyæ 11,0 m
od poziomu parteru.

3. Dla budynków gospodarczych i gara¿owych ustala siê reali-
zacjê dachów o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dacho-
wych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokoœæ obiektów
nie mo¿e przekroczyæ 8,0 m nad œrednim poziomem terenu.
Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
dobudowanych do budynków mieszkalnych i us³ugowych
z dopuszczeniem ich przykrycia dachami pulpitowymi o spad-
ku równym lub mniejszym od spadku dachu g³ównego bu-
dynku mieszkalnego i us³ugowego.

4. Dla obiektów us³ugowych dopuszczonych do realizacji na
terenach objêtych planem Nr 4 ustala siê obowi¹zek kszta³-
towania architektury harmonizuj¹cej z krajobrazem. Dachy
dwu- lub wielospadowe o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci
w przedziale od 30 do 45 stopni. Dopuszcza siê zmniejszenie
k¹ta nachylenia po³aci dachowych poni¿ej 30 stopni, je¿eli
bêdzie to wynikaæ z technologii, rozwi¹zañ konstrukcyjnych
i przepisów odrêbnych z równoczesnym zakazem realizacji
dachów p³askich. Wysokoœæ obiektów max. do 13 m licz¹c
od œredniego poziomu terenu z mo¿liwoœci¹ u¿ytkowego
wykorzystania poddasza.

5. Przy wydzielaniu nowych dzia³ek budowlanych obowi¹zuje
minimalna powierzchnia dzia³ki dla wolnostoj¹cej zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej 800 m2.

6. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje zapewnienie
dojazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.

7. W wykoñczeniu budynków wyklucza siê stosowanie ok³a-
dzin panelami z tworzyw sztucznych (typu siding); nale¿y
stosowaæ materia³y tradycyjne (drewno, kamieñ itp.).

8. Wyklucza siê stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowa-
nych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.
Obowi¹zuj¹ pokrycia dachowe w kolorach ciemnych w od-
cieniach br¹zu, czerwieni, szaroœci, zieleni.

9. W zagospodarowaniu terenów objêtych planami obowi¹zu-
je zachowanie co najmniej 20% powierzchni biologicznie
czynnej Dla terenu objêtego planem Nr 4 w Królowej Górnej
oznaczonego symbolem "MN/U"" powierzchnia biologicznie
czynna nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 15%.

§ 6

W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê co nastêpuje:
1. Zakaz zrzutu nieoczyszczonych œcieków do wód i gleby, za-

kaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyzna-
czonych,

2. Obowi¹zek zachowania stref ochronnych od linii elektroener-
getycznych i od gazoci¹gów w wielkoœciach zgodnych z prze-
pisami odrêbnymi oraz zgodnie z warunkami okreœlonymi
przez zarz¹dzaj¹cego sieciami.

3. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cych wodoci¹gów. W przy-
padku braku mo¿liwoœci pod³¹czenia do istniej¹cych wodo-

Poz. 2921
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ci¹gów, dopuszcza siê realizacjê indywidualnego ujêcia
wody, zlokalizowanego w granicach w³asnej dzia³ki lub w te-
renie bêd¹cym w dyspozycji inwestora. Dopuszcza siê re-
alizacjê indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodê,
wykonanych w oparciu o obowi¹zuj¹ce przepisy odrêbne
pod warunkiem nie naruszenia praw osób trzecich i pozo-
sta³ych ustaleñ obowi¹zuj¹cego planu.

4. Odprowadzenie œcieków (dotyczy œcieków w zrozumieniu
przepisów art. 3 pkt 38 lit. "a" Ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. "Prawo ochrony œrodowiska - Dz. U. Nr 62 poz. 627
z póŸn. zm.) docelowo do gminnego systemu z odprowadze-
niem œcieków na oczyszczalniê w Nowym S¹czu. Do czasu
realizacji tego systemu dopuszcza siê budowê szczelnych,
bezodp³ywowych zbiorników okresowo opró¿nianych z wy-
wozem œcieków na oczyszczalniê w Nowym S¹czu lub inn¹
zgodnie z zawartymi porozumieniami. Dopuszcza siê reali-
zacjê indywidualnych ma³ych, pe³nosprawnych oczyszczal-
ni przy obiektowych.

5. 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 zgodnie z prowadzon¹ polityk¹ w³adz Gminy
i zawartymi porozumieniami.

6. Doprowadzenie gazu z sieci gazowych œredniego ciœnienia
na warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego tymi sie-
ciami.

7. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mog¹
powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczysz-
czeñ powietrza z uwzglêdnieniem zanieczyszczeñ t³a.

8. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach okreœlo-
nych przez zarz¹dzaj¹cego sieciami.

9. Dopuszcza siê realizacjê dróg wewnêtrznych nie wyró¿nio-
nych na rysunku planu.

ROZDZIA£ III

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 7

Plan 1 - wieœ Jamnica

Teren oznaczony symbolem MN/o obejmuj¹cy dzia³kê
nr 260/7 we wsi Jamnica o powierzchni 0,09 ha, stanowi¹cej
grunty rolne klasy RV przeznacza siê na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

1) Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinna jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê realizacjê bu-
dynków gospodarczych i gara¿y oraz obiektów ma³ej archi-
tektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 5.

2) Dojazd do terenu istniej¹c¹ drog¹ wewnêtrzn¹ (dzia³ka
nr 260/10).

3) Utrzymuje siê istniej¹ce na dzia³ce sieci infrastruktury tech-
nicznej, dopuszczaj¹c ich przebudowê, rozbudowê na wa-
runkach okreœlonych przez zarz¹dcê tych sieci. Dopuszcza
siê realizacjê nowych sieci infrastruktury technicznej w opar-
ciu o przepisy odrêbne.

4) Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu objêtego planem w obsza-
rze podwy¿szonego ryzyka budowlanego zagro¿onym pro-
cesami erozyjno - osuwiskowymi, oznaczonym dodatkowo
indeksem literowym "/o" - przy posadowieniu obiektów bu-
dowlanych nale¿y przyj¹æ z³o¿one warunki gruntowe posa-

dowienia. W oparciu o te za³o¿enia sposób posadowienia
obiektów nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opracowania
geotechniczne.

Plan 2 - wieœ Jamnica

Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki
nr 320/6 we wsi Jamnica o powierzchni 0,48 ha, stanowi¹cej
grunty klasy RIVb(0,14 ha) i PsV(0,34 ha) przeznacza siê na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1) Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê realizacjê bu-
dynków gospodarczych i gara¿y.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 5.

2) Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej.
3) Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do uty-

lizacji œcieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowa-
ny. Dopuszcza siê realizacjê sieci infrastruktury technicznej
w oparciu o przepisy odrêbne.

4) Dojazd do terenu drog¹ wewnêtrzn¹ poprzez czêœæ dzia³ki
nr 320/6.

4) Dla czêœci terenu po³o¿onego w obszarze podwy¿szone-
go ryzyka budowlanego zagro¿onym procesami erozyjno
- osuwiskowymi, oznaczonym dodatkowo indeksem lite-
rowym "/o" - przy posadowieniu obiektów budowlanych
nale¿y przyj¹æ z³o¿one warunki gruntowe posadowie-
nia. W oparciu o te za³o¿enia sposób posadowienia obiek-
tów nale¿y ustaliæ w oparciu o stosowne opracowania geo-
techniczne.

Plan 3 - wieœ Mystków

Teren oznaczony symbolem MN/p obejmuj¹cy dzia³kê
nr 848/5 we wsi Mystków o powierzchni 0,24 ha, stanowi¹c¹
grunty rolne klasy PSIV(0,06 ha) i RV(0,18 ha) przeznacza siê
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1) Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu. Dopuszcza siê realizacjê bu-
dynków gospodarczych i gara¿y oraz obiektów ma³ej archi-
tektury.

2) W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 5.

3) Dojazd do terenu z istniej¹cej drogi wewnêtrznej.
4) Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do uty-

lizacji œcieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizo-
wany.
Dopuszcza siê realizacjê sieci infrastruktury technicznej
w oparciu o przepisy odrêbne.

Plan 4 - wieœ Królowa Górna

Teren oznaczony symbolem MN/U obejmuj¹cy dzia³kê
nr 444/1 po³o¿on¹ w Królowej Górnej o powierzchni 0,26 ha,
stanowi¹cej grunty rolne klasy RIVb i £IV przeznacza siê na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem us³ug.

1) Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu.

2) Dopuszcza siê realizacjê us³ug o uci¹¿liwoœci (okreœlonej
w przepisach odrêbnych) zamykaj¹cej siê w granicach w³a-
snej dzia³ki.

Poz. 2921
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3) Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y
oraz obiektów ma³ej architektury.
W zakresie kszta³towania zabudowy obowi¹zuj¹ ustalenia
zawarte w § 5.

4) Przy lokalizacji obiektów obowi¹zuje
- zachowanie szerokoœci w liniach rozgraniczaj¹cych drogê

gminn¹ dojazdow¹ "D2KGD" w wielkoœci 10 m,
- zachowanie przedniej linii zabudowy od krawêdzi jezdni tej

drogi w wielkoœci min. 6 m, z dopuszczeniem zmniejsze-
nia tej wielkoœci za zgod¹ zarz¹dcy drogi.

5) Dojazd z drogi gminnej "D2KGD".
6) Obowi¹zuje wyposa¿enie w systemy lub urz¹dzenia do uty-

lizacji œcieków i usuwanie odpadów w sposób zorganizowa-
ny. Utrzymuje siê istniej¹ce na dzia³ce sieci infrastruktury
technicznej, dopuszczaj¹c ich remont, przebudowê i rozbu-
dowê na warunkach okreœlonych z zarz¹dc¹ tych sieci. Do-
puszcza siê realizacjê nowych sieci infrastruktury technicz-
nej w oparciu o przepisy odrêbne.

7) Ze wzglêdu na po³o¿enie czêœci terenu objêtego planem
w obszarze podmok³ym (oznaczonym dodatkowym indek-
sem literowym "/p") w przypadku koniecznoœci podpiwni-
czenia obowi¹zuje sporz¹dzenie opinii geotechnicznej, usta-
laj¹cej sposób posadowienia i izolacji obiektu w celu ich
ochrony przed zalewaniem przez wody powierzchniowe
i gruntowe.
W zagospodarowaniu terenu szczególn¹ uwagê nale¿y zwró-
ciæ na w³aœciwe odwodnienie terenu (zapobiegaj¹ce sta-
gnacji wód).

8) Dla obs³ugi funkcji us³ugowej w granicach terenu inwestycji
obowi¹zuje zabezpieczenie min. 4 miejsca postojowe.

ROZDZIA£ IV

USTALENIA KOÑCOWE

§ 8

Ustala siê wysokoœæ op³aty wyra¿onej w stosunku procen-
towym wzrostu wartoœci nieruchomoœci w wyniku uchwalenia
planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 "Ustawy" - 5 %.

§ 9

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Kamion-
ka Wielka.

§ 10

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 Kamionka Wielka.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Witek

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVIII/215/2009
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 1 czerwca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA WIELKA -
WIEŒ JAMNICA,

dzia³ka nr 260/7
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RYSUNEK PLANU
PLAN NR 1 SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Witek

Poz. 2921



— 15789 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 404

     
     
 

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVIII/215/2009
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 1 czerwca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA WIELKA -
WIEŒ JAMNICA,

czêœæ dzia³ki nr 320/6

RYSUNEK PLANU
PLAN NR 2 SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Witek

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVIII/215/2009
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 1 czerwca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA WIELKA -
WIEŒ MYSTKÓW,

dzia³ka nr 848/5
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RYSUNEK PLANU
PLAN NR 3 SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Witek

Poz. 2921
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXVIII/215/2009
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 1 czerwca 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIONKA WIELKA -
WIEŒ KRÓLOWA GÓRNA,

dzia³ka nr 444/1

RYSUNEK PLANU
PLAN NR 4 SKALA 1:1000*

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:1000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Witek

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXVIII/215/2009
Rady Gminy Kamionka Wielka
z dnia 1 czerwca 2009 r.

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Kamionka Wielka
w sprawie uwag do projektu planu oraz realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz

zasadach ich finansowania

1. Rada Gminy Kamionka Wielka po zapoznaniu siê z oœwiad-
czeniem Wójta Gminy Kamionka Wielka z dnia 13 ma-
ja 2009 r., stwierdzaj¹cym brak uwag do projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy dot. przeznaczenia dzia³ki nr 260/7, czêœci dzia³ki
nr 320/6 po³o¿onych w Jamnicy i dzia³ki nr 848/5 po³o¿onej
w Mystkowie - na tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz dzia³ki nr 444/1 po³o¿onej w Królowej Górnej
na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-
czeniem us³ug - w okresie wy³o¿enia tego planu do publicz-
nego 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 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.).

2. W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kamionka Wielka obejmuje
pojedyncze dzia³ki (okreœlone w punkcie 1) i nie wprowadza
nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infra-
struktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gmi-
ny, Rada Gminy Kamionka Wielka 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 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz.717 z póŸn. zm.).

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: P. Witek

2922

Uchwa³a Nr XXXIII/258/09
Rady Gminy Nawojowa
z dnia 20 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany Statutu Samodzielnego
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej, do-
konanej uchwa³¹ Nr 7/7/09 Rady Spo³ecznej Samodzielne-
go Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej
z  dnia 18 maja 2009 r.

Poz. 2921, 2922


