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Uchwa³a* Nr XXI/189/09
Rady Gminy £u¿na

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na - czê�æ
dzia³ek Nr 656, 617 (617/1, 617/2), 618 (618/1, 618/2),
619/1 (619/3, 619/4), 619/2, 620 (620/1, 620/2), 623/3
(623/7, 623/8), 653 (653/1, 653/2), 654/2 (654/8, 654/9,
654/10, 654/11, 654/13), 654/4, 655 w £u¿nej.

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 Usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.), art. 3 ust. 1, 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.) oraz

art. 7 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grun-

tów rolnych i le�nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266

z pó�n. zm.) w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy £u¿na Nr III/24/06

z dnia 29 grudnia 2006 r. i uchwa³¹ Nr VII/52/07 z dnia

28 maja 2007 r., Rada Gminy £u¿na uchwala, co nastêpuje:

USTALENIA FORMALNE

§ 1

Ilekroæ w tre�ci uchwa³y jest mowa o

1) "Planie dotychczasowym" - nale¿y przez to rozumieæ miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy

£u¿na wprowadzony uchwa³¹ Nr IV/23/2003 Rady Gminy

£u¿na z dnia 17 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 133

poz. 1741 z 2003 r.)

2) "Planie" - nale¿y przez to rozumieæ zmianê planu dotych-

czasowego dla terenów obejmuj¹cych czê�æ dzia³ek Nr 656,

617 (617/1, 617/2), 618 (618/1, 618/2), 619/1 (619/3, 619/4),

619/2, 620 (620/1, 620/2), 623/3 (623/7, 623/8), 653 (653/1,

653/2), 654/2 (654/8, 654/9, 654/10, 654/11, 654/13), 654/4,

655 w £u¿nej, uchwalon¹ niniejsz¹ uchwa³¹.

3) "Rysunku planu" - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu

wymienionego w punkcie 2 sporz¹dzony na mapie sytuacyj-

no - wysoko�ciowej wykonanej na bazie mapy zasadniczej,

zarejestrowanej w Powiatowym O�rodku Dokumentacji Geo-

dezyjno - Kartograficznej, w skali 1:2000, stanowi¹cy za³¹cz-

nik Nr 1 i bêd¹cy integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y.

4) "Studium" - nale¿y przez to rozumieæ studium uwarunko-

wañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

£u¿na uchwalone uchwa³¹ Nr X/93/99 Rady Gminy £u¿na

z dnia 29 grudnia 1999 r.

§ 2

1. Stwierdza siê zgodno�æ planu o którym mowa w § 1 punkt 2,

ze studium, o którym mowa w § 1 punkt 4.

2. Uchwala siê plan o którym mowa w § 1 punkt 2.

§ 3

1. W obszarze objêtym planem obowi¹zuj¹ce studium o któ-

rym mowa w § 1 punkt 4 nie wyznacza obszarów przestrzeni

publicznych, wymagaj¹cych okre�lenia warunków ich kszta³-

towania.

2. W obszarze objêtym planem nie zachodzi potrzeba okre�la-

nia zasad i warunków scaleñ i podzia³ów nieruchomo�ci.

3. Z uwagi na po³o¿enie terenów objêtych planem w obsza-

rach zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych obowi¹zuje

okre�lenie wymogów konstrukcyjnych zgodnie z przepisa-

mi odrêbnymi, dotycz¹cymi geotechnicznych warunków po-

sadowienia obiektów

4. W obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ tereny i obiekty

podlegaj¹ce ochronie na podstawie przepisów odrêbnych,

tereny przeznaczone w planie pod drogê nie s¹ zagro¿one

powodzi¹, oraz nie znajduj¹ siê w strefie ochrony sanitarnej

ujêæ wody.

5. Ustalenia planu nie naruszaj¹ i nie wykluczaj¹ stosowania

przepisów odrêbnych.

§ 4

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.

o ochronie gruntów rolnych i le�nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121

poz. 1266 z pó�n. zm.) przeznacza siê na cele nierolnicze i niele-

�ne grunty rolne klasy R IVa o powierzchni 0,03 ha, klasy R IVb

o powierzchni 0,22 ha, klasy Ps IV o powierzchni 0,24 ha, nie

objête kompleksami wyznaczonymi w studium i nie wymaga-

j¹ce zgody o której mowa w art. 7 ust 2 wymienionej Ustawy.

USTALENIA OGÓLNE

§ 5

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:
1) Obowi¹zuje ochrona walorów przyrodniczych i krajobrazu,

zgodnie z zasadami podanymi w § 6.

2) Obowi¹zuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad

podanych w § 7.

3) Tereny objête planem nie wymagaj¹ okre�lenia parame-

trów i wska�ników kszta³towania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu.

§ 6

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:
1) Obowi¹zuje utrzymanie wysokich standardów �rodowiska

przyrodniczego, w szczególno�ci czysto�ci wód, powietrza

atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.

2) Obowi¹zuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ za-

nieczyszczenia atmosfery, okre�lonych w przepisach od-

rêbnych.

3) Obowi¹zuje ochrona przed ha³asem i stosowanie zabezpie-

czeñ dla utrzymania dopuszczalnego poziomu ha³asu okre-

�lonego w przepisach odrêbnych jak dla terenów zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej.

4) Na obszarze objêtym planem nie wystêpuj¹ inne formy

ochrony przyrody.

§ 7

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury:
Na obszarach objêtych planem nie wystêpuj¹ obiekty podlegaj¹-

ce ochronie na podstawie Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochro-

nie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568).

________

* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych

czynno�ci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma-

³opolskiego.
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§ 8

Ustala siê nastêpuj¹ce zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów infrastruktury technicznej i ko-
munikacji:
1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych �cieków do wód i gleby, zakaz

gromadzenia wszelkich odpadów w miejscach do tego nie

wyznaczonych

2) obowi¹zek utrzymania i ochrony istniej¹cych sieci infrastruk-

tury technicznej w tym sieci gazowej i elektroenergetycznej

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

§ 9

1. Tereny oznaczone symbolem 5 KDD o powierzchni 0,49 ha,

obejmuj¹ce czê�æ dzia³ek Nr 656, 617 (617/1, 617/2),

618 (618/1, 618/2), 619/1 (619/3, 619/4), 619/2, 620 (620/1,

620/2), 623/3 (623/7, 623/8), 653 (653/1, 653/2), 654/2 (654/

8, 654/9, 654/10, 654/11, 654/13), 654/4, 655 w £u¿nej, sta-

nowi¹ce grunty rolne klasy R IVa o powierzchni 0,03 ha,

klasy R IVb o powierzchni 0,22 ha, klasy Ps IV o powierzch-

ni 0,24 ha, przeznacza siê na tereny dróg publicznych -
droga gminna dojazdowa "£u¿na - Weso³ów- Strzylaw-
ki" dla realizacji drogi gminnej od w³¹czenia do drogi gmin-

nej (dz.624/2), do skarpy brzegowej cieku wodnego na

dzia³ce 656. Obowi¹zuje szeroko�æ w liniach rozgranicza-

j¹cych 10 m, szeroko�æ jezdni co najmniej 5 m. Przy eta-

powaniu budowy drogi, dopuszcza siê jezdnie jedno pa-

smowe o szeroko�ci zgodnej z przepisami odrêbnymi, z

obowi¹zkiem realizacji mijanek. Dopuszcza siê realizacjê

przepustów pod drog¹. W pasie drogowym dopuszcza siê

lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej za

zgod¹ zarz¹dcy drogi. Dopuszcza siê korektê wyznaczo-

nego pod drogê terenu wynikaj¹c¹ z projektu technicz-

nego. Przy realizacji drogi obowi¹zuje ochrona przyle-

g³ego drzewostanu i jego systemów korzeniowych. Na

odprowadzeniach kanalizacji deszczowej z utwardzonych

powierzchni jezdni obowi¹zuje zainstalowanie separato-

rów b³ota i ropopochodnych. Przed rozpoczêciem proce-

su inwestycyjnego obowi¹zuje rozpoznanie warunków

geologiczno - in¿ynierskich i stosownie do ustalonej ka-

tegorii geotechnicznej obiektów wykonanie dokumenta-

cji geologiczno - in¿ynierskiej zgodnie z wymogami prze-

pisów odrêbnych.

USTALENIA KOÑCOWE

§ 10

Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego planem,

dopuszcza siê dotychczasowe zagospodarowanie i u¿ytko-

wanie.

§ 11

Ustala siê wysoko�æ op³aty dla terenów KDD wyra¿on¹

w stosunku procentowym wzrostu warto�ci nieruchomo�ci

w wyniku uchwalenia planu w wysoko�ci w wysoko�ci 0%.

§ 12

Integraln¹ czê�ci¹ niniejszej uchwa³y s¹:

1) rysunek planu w skali 1: 2000, zaopatrzony stosown¹ klau-

zul¹ jako za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag wniesionych

do projektu planu, stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2,

3) rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, stanowi¹ce za³¹cznik Nr 3.

§ 13

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy £u¿na.

§ 14

Uchwa³a podlega og³oszeniu, publikacji na stronie inter-

netowej Gminy i wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty

jej publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³o-

polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

Za³¹cznik Nr 1

do Uchwa³y Nr XXI/189/09

Rady Gminy £u¿na

z dnia 30 stycznia 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £U¯NA -
 czê�æ dz. Nr 656, 617 (617/1, 617/2), 618 (618/1, 618/2), 619/1 (619/3, 619/4), 619/2, 620 (620/1, 620/2), 623/3

(623/7, 623/8), 653 (653/1, 653/2), 654/2 (654/8, 654/9, 654/10, 654/11, 654/13), 654/4, 655 W £U¯NEJ

Poz. 849
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RYSUNEK PLANU 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. 849
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WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY £U¯NA

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

Za³¹cznik Nr 2

do Uchwa³y Nr.XXI/189/09

Rady Gminy £u¿na

z dnia 30 stycznia 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego
Gminy £u¿na - czê�æ dzia³ek Nr 656, 617 (617/1, 617/2),

618 (618/1, 618/2), 619/1 (619/3, 619/4), 619/2, 620 (620/1,
620/2), 623/3 (623/7, 623/8), 653 (653/1, 653/2), 654/2

(654/8, 654/9, 654/10, 654/11, 654/13), 654/4, 655 w £u¿nej

Rada Gminy £u¿na, po zapoznaniu siê z o�wiadczeniem

Wójta Gminy £u¿na, stwierdzaj¹cym brak uwag kwestionuj¹-

cych przyjête ustalenia w projekcie zmiany miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego Gminy £u¿na - czê�æ
dzia³ek Nr 656, 617 (617/1, 617/2), 618 (618/1, 618/2), 619/1
(619/3, 619/4), 619/2, 620 (620/1, 620/2), 623/3 (623/7, 623/
8), 653 (653/1, 653/2), 654/2 (654/8, 654/9, 654/10, 654/11,
654/13), 654/4, 655 w £u¿nej, w okresie wy³o¿enia tego pro-

jektu do wgl¹du publicznego i 14 dni po zakoñczeniu wy³o¿e-

nia, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia o którym mowa

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

niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.

Nr 80 poz. 717).

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr.XXI/189/09
Rady Gminy £u¿na
z dnia 30 stycznia 2009 r.

Rozstrzygniêcie dotycz¹ce sposobu realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych do zadañ

w³asnych gminy, zapisanych w projekcie zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy £u¿na - czê�æ dzia³ek Nr 656, 617 (617/1, 617/2),
618 (618/1, 618/2), 619/1 (619/3, 619/4), 619/2, 620 (620/1,

620/2), 623/3 (623/7, 623/8), 653 (653/1, 653/2), 654/2
(654/8, 654/9, 654/10, 654/11, 654/13), 654/4, 655 w £u¿nej

1. Ustalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy £u¿na - czê�æ dzia³ek
Nr 656, 617 (617/1, 617/2), 618 (618/1, 618/2), 619/1
(619/3, 619/4), 619/2, 620 (620/1, 620/2), 623/3 (623/7,
623/8), 653 (653/1, 653/2), 654/2 (654/8, 654/9, 654/10,
654/11, 654/13), 654/4, 655 w £u¿nej obejmuj¹ realiza-
cjê drogi gminnej dojazdowej bêd¹c¹ inwestycj¹ z za-
kresu infrastruktury technicznej, nale¿¹c¹ do zadañ
w³asnych Gminy:

2. Zapisane w zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy £u¿na droga gminna dojazdowa ujê-
ta jest w "Wieloletnim planie inwestycyjnym Gminy £u¿na
na lata 2007 - 2013".

3.Inwestycja realizowana bêdzie z bud¿etu Gminy i przewidy-
wanych dotacji z Unii Europejskiej.

Przewodnicz¹cy Rady: M. My�liwiec

Poz. 849


