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3097

§4

Uchwa³a Nr VIII/56/2007
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Nauczycielom, którym powierzono wymienione stanowiska kierownicze Wójt Gminy, na wniosek dyrektora mo¿e przydzieliæ godziny ponadwymiarowe.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni¿ek oraz zwolnienia z tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pe³ni¹cym
stanowiska kierownicze w szko³ach i w przedszkolu oraz tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dla pedagogów, psychologów i logopedów w szko³ach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Osiek.

§5
Ustala siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zegarowych zajêæ prowadzonych bezpoœrednio z dzieæmi i m³odzie¿¹
oraz na rzecz ich rodzin dla:
– pedagogów
- 20 godzin
– psychologów
- 20 godzin
– logopedów
- 20 godzin.
§6

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 i art. 91d) pkt 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz. U.
Nr 97, poz. 674 z póŸn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40
ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.),
po uzyskaniu pozytywnej opinii Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty, Rada Gminy Osiek uchwala:
§1
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szko³ach, obni¿a siê tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych okreœlony w art. 42 ust. 3 Karty nauczyciela,
do wysokoœci:
– dyrektor Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku 3 godziny lekcyjne,
– pozostali dyrektorzy i wicedyrektorzy - 5 godzin lekcyjnych,
– wicedyrektor przedszkola - 5 godzin zegarowych.
2. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Osieku zatrudnia siê trzech wicedyrektorów tj. ds. Gimnazjum, Szko³y
Podstawowej Nr 1 w Osieku i Przedszkola Publicznego Nr 1
w Osieku.
3. Zni¿ki, o których mowa w ust. 1, przys³uguj¹ równie¿ nauczycielowi, który obowi¹zki kierownicze pe³ni w zastêpstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu, w którym powierzono nauczycielowi zastêpstwo.
4. Ustêp 3 stosuje siê odpowiednio do wicedyrektora b¹dŸ innego nauczyciela danej placówki oœwiatowej, któremu Wójt
Gminy powierzy³ pe³nienie obowi¹zków dyrektora na okres
d³u¿szy ni¿ 3 miesi¹ce.
§2
Organ prowadz¹cy szko³ê w ramach posiadanych œrodków finansowych mo¿e w uzasadnionych przypadkach zwolniæ dyrektora szko³y od obowi¹zku realizacji tygodniowego
wymiaru godzin okreœlonych w § 1, je¿eli warunki funkcjonowania szko³y spowoduj¹ znaczne zwiêkszenie zadañ dyrektora.

Z dniem 1 wrzeœnia 2007 r. trac¹ moc uchwa³y: Nr XXIV/
150/2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 26 wrzeœnia 2001r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zni¿ek tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szko³ach lub placówkach
oraz szczegó³owych zasad zwalniania z obowi¹zku realizacji
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dydaktycznych, wychowawczych opiekuñczych oraz Nr XXIV/151/
2001 Rady Gminy w Osieku z dnia 26 wrzeœnia 2001 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów oraz nauczycieli prowadz¹cych zajêcia z przedmiotów o ró¿nym wymiarze godzin (og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego z dnia 24 paŸdziernika 2001 r. Nr 147,
poz. 2195 i 2196).
§7
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Osiek.
§8
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Ma³opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia
1 wrzeœnia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Czerny

3098
Uchwa³a Nr VIII/57/2007
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

§3

w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego i wartoœci jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach nie bêd¹cych nauczycielami, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina
Osiek oraz dla pracowników Gminnego Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Osieku.

Po zasiêgniêciu opinii organu sprawuj¹cego nadzór pedagogiczny, udziela siê zwolnienia od obowi¹zku realizacji zajêæ
ustalonych w § 1, Dyrektorowi Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku na okres 3 lat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie
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zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du
terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorz¹dowych (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593
z póŸn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala:
§1
Ustala siê, dla pracowników nie bêd¹cych nauczycielami,
zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych
przez Gminê Osiek oraz dla pracowników Gminnego Oœrodka
Pomocy Spo³ecznej w Osieku, kwotê najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokoœci
585,00 z³, (s³ownie z³otych: Piêæsetosiemdziesiatpiêæ 00/100).

Poz. 3098, 3099, 3100

zasadniczego w I kategorii zaszeregowania w wysokoœci
520,20 z³ (s³ownie z³otych: Piêæsetdwadzieœcia 20/100).
§2
Dla potrzeb ustalenia tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników, o których mowa w § 1,
przyjmuje wartoœæ jednego punktu w wysokoœci 5,20 z³ (s³ownie z³otych: Piêæ 20/100).
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Osieku.
§4

§2
Dla potrzeb ustalenia tabeli miesiêcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników, o których mowa w § 1,
przyjmuje wartoœæ jednego punktu w wysokoœci 4,30 z³ (s³ownie z³otych: Cztery 30/100).

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Czerny

§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Dyrektorom szkó³, zespo³ów szkó³ i przedszkoli prowadzonych przez Gminê Osiek
oraz Kierownikowi Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w Osieku.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2007 r.

3100
Uchwa³a Nr VIII/61/2007
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie nadawania tytu³u "Honorowy Obywatel Gminy Osiek", nadawania tytu³u "Zas³u¿ony dla Gminy Osiek",
nadawania odznaki honorowej "Za zas³ugi dla Gminy
Osiek".

Przewodnicz¹cy Rady: J. Czerny
3099
Uchwa³a Nr VIII/58/2007
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 kwietnia 2007 r.
w sprawie ustalenia najni¿szego wynagrodzenia zasadniczego i wartoœci jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Zak³adzie Gospodarki Komunalnej
w Osieku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 4 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie
zasad wynagradzania pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du
terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póŸn. zm.) w zwi¹zku
z art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach
samorz¹dowych (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1593
z póŸn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala:

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 14 Ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala:
§1
Uchwala siê nadawanie tytu³u "Honorowy Obywatel Gminy Osiek", którego zasady okreœla Regulamin nadawania tytu³u "Honorowy Obywatel Gminy Osiek", stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2
Uchwala siê nadawanie tytu³u "Zas³u¿ony dla Gminy
Osiek", którego zasady okreœla Regulamin nadawania tytu³u
"Zas³u¿ony dla Gminy Osiek", stanowi¹cy za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3
Uchwala siê nadawanie odznaki honorowej "Za zas³ugi
dla Gminy Osiek", którego zasady okreœla Regulamin nadawania odznaki honorowej "Za zas³ugi dla Gminy Osiek", stanowi¹cy za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§1
§4
Ustala siê dla pracowników Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej w Osieku, kwotê najni¿szego wynagrodzenia

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Osiek.
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§5

§5

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

1. Tytu³ "Honorowy Obywatel Gminy Osiek" udokumentowany jest medalem oraz dyplomem, wrêczanym przez Przewodnicz¹cego lub Zastêpcê Przewodnicz¹cego Rady osobie wyró¿nionej w sposób uroczysty na sesji Rady Gminy
z okazji œwi¹t pañstwowych 3 Maja i 11 listopada lub z okazji
Dni Osieka.
2. Tylko w wyj¹tkowych sytuacjach uroczystoœæ nadania tytu³u mo¿e byæ organizowana przy innych okazjach w obecnoœci Przewodnicz¹cego lub Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady
Gminy i Wójta Gminy.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Czerny

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VIII/61/2007
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

§6
REGULAMIN NADAWANIA TYTU£U
"HONOROWY OBYWATEL GMINY OSIEK"
§1
1. Tytu³ "Honorowy Obywatel Gminy Osiek" jest szczególnym wyrazem uhonorowania osoby za zas³ugi na rzecz
Gminy Osiek.
2. Tytu³ mo¿e byæ nadawany osobom niezamieszka³ym
w Gminie Osiek, zarówno obywatelom polskim jak i cudzoziemcom.
3. Tytu³ przyznaje siê za wybitne zas³ugi na rzecz gminy, przyczyniaj¹ce siê do jej rozwoju, wzbogacaj¹ce dorobek Gminy
w ró¿nych dziedzinach (np. przemys³, budownictwo, s³u¿ba
zdrowia, nauka, kultura itp.).
4. Osoba wyró¿niona tytu³em otrzymuje równoczeœnie odznakê "Za zas³ugi dla Gminy Osiek", o ile wczeœniej nie zosta³a
ni¹ odznaczona.
§2

Honorowy Obywatel Gminy Osiek ma prawo do:
1) u¿ywania tytu³u "Honorowy Obywatel Gminy Osiek",
2) wpisu do "Ksiêgi Honorowych Obywateli Gminy Osiek" z za³¹czeniem fotografii,
3) uczestniczenia na prawach honorowego goœcia w zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz uroczystych sesjach Rady Gminy Osiek.
§7
Utrata tytu³u nastêpuje w razie prawomocnego skazania
osoby wyró¿nionej na dodatkow¹ karê pozbawienia praw publicznych.
§8
Obs³ugê organizacyjno - techniczn¹ w zakresie spraw zwi¹zanych z nadawaniem powy¿szego tytu³u prowadzi pracownik
Biura Rady Gminy Osiek.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Czerny

Tytu³ nadaje siê jednorazowo.
§3
Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VIII/61/2007
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Tytu³ "Honorowy Obywatel Gminy Osiek" nadaje Rada
Gminy Osiek.
§4
1. Wniosek o nadanie tytu³u maj¹ prawo sk³adaæ:
1) Przewodnicz¹cy Rady Gminy Osiek,
2) Wójt Gminy Osiek,
3) Komisje Rady Gminy Osiek,
4) organizacje polityczne, spo³eczne, gospodarcze.
2. Wniosek winien zawieraæ nastêpuj¹ce dane dotycz¹ce osoby zg³oszonej do wyró¿nienia:
1) imiê i nazwisko,
2) nazwisko panieñskie (dla mê¿atek),
3) datê i miejsce urodzenia,
4) obywatelstwo,
5) miejsce zamieszkania,
6) wyczerpuj¹ce uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych
zas³ug na rzecz Gminy Osiek,
7) oznaczenie wnioskodawcy (pieczêæ i podpis).
3. Wniosek o nadanie tytu³u opiniuje Komisja Rewizyjna Rady
Gminy z udzia³em Przewodnicz¹cego lub Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady Gminy oraz Wójta Gminy i przedk³ada do rozpatrzenia Radzie Gminy Osiek.

REGULAMIN NADAWANIA TYTU£U
"ZAS£U¯ONY DLA GMINY OSIEK"
§1
1. Tytu³ "Zas³u¿ony dla Gminy Osiek" jest szczególnym wyrazem uhonorowania osoby za zas³ugi na rzecz Gminy Osiek.
2. Tytu³ mo¿e byæ nadawany osobom zamieszka³ym i niezamieszka³ym w Gminie Osiek.
3. Tytu³ przyznaje siê za wybitne zas³ugi na rzecz Gminy, przyczyniaj¹ce siê do jego rozwoju, wzbogacaj¹ce dorobek miasta w ró¿nych dziedzinach (np. przemys³, budownictwo, s³u¿ba zdrowia, nauka, kultura itp.).
§2
Tytu³ nadaje siê jednorazowo.
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§3

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VIII/61/2007
Rady Gminy Osiek
z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Tytu³ "Zas³u¿ony dla Gminy Osiek " nadaje Rada Gminy
Osiek.
§4
1. Wniosek o nadanie tytu³u maj¹ prawo sk³adaæ:
1) Przewodnicz¹cy Rady Gminy Osiek,
2) Wójt Gminy Osiek,
3) Komisje Rady Gminy Osiek,
4) organizacje polityczne, spo³eczne, gospodarcze.
2. Wniosek winien zawieraæ nastêpuj¹ce dane dotycz¹ce osoby zg³oszonej do wyró¿nienia:
1) imiê i nazwisko,
2) nazwisko panieñskie (dla mê¿atek),
3) datê i miejsce urodzenia,
4) obywatelstwo,
5) miejsce zamieszkania,
6) wyczerpuj¹ce uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych
zas³ug na rzecz Gminy Osiek,
7) oznaczenie wnioskodawcy (pieczêæ i podpis).
3. Wniosek o nadanie tytu³u opiniuje Komisja Rewizyjna Rady
Gminy z udzia³em Przewodnicz¹cego lub Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady Gminy oraz Wójta Gminy i przedk³ada do rozpatrzenia Radzie Gminy Osiek.
§5
1. Tytu³ "Zas³u¿ony dla Gminy Osiek" udokumentowany jest
medalem oraz dyplomem, wrêczanym przez Przewodnicz¹cego lub Zastêpcê Przewodnicz¹cego Rady osobie wyró¿nionej w sposób uroczysty na sesji Rady Gminy z okazji œwi¹t
pañstwowych 3 Maja i 11 listopada lub z okazji Dni Osieka.
2. Tylko w wyj¹tkowych sytuacjach uroczystoœæ nadania tytu³u mo¿e byæ organizowana przy innych okazjach w obecnoœci Przewodnicz¹cego lub Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady
Gminy i Wójta Gminy.
§6
Zas³u¿ony dla Gminy Osiek ma prawo do:
1) u¿ywania tytu³u " Zas³u¿ony dla Gminy Osiek",
2) wpisu do "Ksiêgi Zas³u¿onych dla Gminy Osiek" z za³¹czeniem fotografii,
3) uczestniczenia na prawach honorowego goœcia w zwyczajnych i nadzwyczajnych oraz uroczystych sesjach Rady Gminy Osiek.
§7
Utrata tytu³u nastêpuje w razie prawomocnego skazania
osoby wyró¿nionej na dodatkow¹ karê pozbawienia praw publicznych.
§8
Obs³ugê organizacyjno - techniczn¹ w zakresie spraw zwi¹zanych z nadawaniem powy¿szego tytu³u prowadzi pracownik
Biura Rady Gminy Osiek.

Przewodnicz¹cy Rady: J. Czerny

REGULAMIN NADAWANIA ODZNAKI HONOROWEJ
"ZA ZAS£UGI DLA GMINY OSIEK"
§1
1. Odznaka honorowa "Za zas³ugi dla Gminy Osiek" mo¿e byæ
nadawana osobom, które poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ zawodow¹ i spo³eczn¹ szczególnie zas³u¿y³y siê Gminie, przyczyniaj¹c siê do jej rozwoju, pomno¿enia dorobku b¹dŸ popularyzowania.
2. Odznaka mo¿e byæ nadawana równie¿ osobom, które wykaza³y odwagê i poœwiêcenie i z nara¿eniem w³asnego ¿ycia
broni³y mieszkañców Gminy Osiek, nios³y im pomoc, zapewnia³y bezpieczeñstwo i ochronê w przypadkach zagro¿enia.
3. Odznakê mo¿na nadawaæ tak¿e osobom prawnym, instytucjom, organizacjom spo³ecznym i innym jednostkom organizacyjnym, odpowiednio za czyny okreœlone w ust. 1 i 2.
§2
Odznaka jest jednostopniowa i mo¿e byæ przyznana jednorazowo.
§3
Odznakê nadaje Rada Gminy Osiek.
§4
1. Wniosek o nadanie tytu³u maj¹ prawo sk³adaæ:
1) Przewodnicz¹cy Rady Gminy Osiek,
2) Wójt Gminy Osiek,
3) Komisje Rady Gminy Osiek,
4) organizacje polityczne, spo³eczne, gospodarcze.
2. Wnioski o nadanie tytu³u analizuje i opiniuje Komisja Rewizyjna Rady Gminy z udzia³em Przewodnicz¹cego lub Zastêpcy Przewodnicz¹cego Rady Gminy oraz Wójta Gminy.
3. Pozytywnie zaopiniowane wnioski przedk³adane s¹ do rozpatrzenia Radzie Gminy.
§5
1. Wniosek winien zawieraæ nastêpuj¹ce dane dotycz¹ce osoby zg³oszonej do wyró¿nienia:
1) imiê i nazwisko,
2) nazwisko panieñskie (dla mê¿atek),
3) imiona rodziców,
4) datê i miejsce urodzenia,
5) miejsce zamieszkania (adres),
6) miejsce pracy i stanowisko s³u¿bowe,
7) sta¿ pracy,
8) wyczerpuj¹ce uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych
zas³ug na rzecz Gminy Osiek,
9) podpis i pieczêæ wnioskodawcy.
2. Wniosek o nadanie odznaki jednostkom wymienionym w § 1
ust. 3 powinien zawieraæ dane dotycz¹ce ich nazwy, siedziby oraz dok³adne okreœlenie zas³ug na rzecz Gminy Osiek,
uzasadniaj¹cych przyznanie wyró¿nienia.
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3. Wnioski sk³ada siê na specjalnych formularzach pn. Wniosek
o nadanie odznaki honorowej "Za zas³ugi dla Gminy Osiek".
4. Wzór wniosku stanowi za³¹cznik do niniejszego Regulaminu.
§6
Utrata odznaki nastêpuje w razie prawomocnego skazania
osoby wyró¿nionej na dodatkow¹ karê pozbawienia praw publicznych.
§7
Obs³ugê organizacyjno - techniczn¹ w zakresie spraw zwi¹zanych z nadawaniem odznaki prowadzi pracownik Biura Rady
Gminy Osiek.
Przewodnicz¹cy Rady: J. Czerny
Za³¹cznik
do Regulaminu
nadawania odznaki honorowej
"Za zas³ugi dla Gminy Osiek"
WZÓR
Wniosek o nadanie odznaki honorowej
"Za zas³ugi dla Gminy Osiek"

Poz. 3100, 3101, 3102
3101
Uchwa³a Nr 55/IX/2007
Rady Gminy Podegrodzie
z dnia 30 maja 2007 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 51/VIII/2007 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie okreœlenia inkasentów oraz wysokoœci wynagrodzenia za inkaso
nale¿noœci pieniê¿nych od osób fizycznych z tytu³u podatku leœnego, podatku rolnego, podatku od nieruchomoœci,
podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1
Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŸn. zm.) oraz art. 6 ust. 12, art. 14
ust. 2 -3 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póŸn. zm.), art. 6b
Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z póŸn. zm.), art. 6 ust. 8 Ustawy z dnia
30 paŸdziernika 2002 r. o podatku leœnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200,
poz. 1682 z póŸn. zm.), art. 9, 28 § 4 oraz art. 47 § 4a oraz art. 144
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z póŸn. zm.) w zwi¹zku z art. 4 ust. 1 Ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606
z póŸn. zm.) Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co nastêpuje;
§1

............................................................
............................................................
(wnioskodawca
wymieniony w § 4 Regulaminu)
wnosi o nadanie odznaki honorowej
"Za zas³ugi dla Gminy Osiek"

Wprowadza siê w § 2 uchwa³y Nr 51/VIII/2007 Rady Gminy
Podegrodzie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie okreœlenia
inkasentów oraz wysokoœci wynagrodzenia za inkaso nale¿noœci pieniê¿nych od osób fizycznych z tytu³u podatku leœnego,
podatku rolnego, podatku od nieruchomoœci, podatku od posiadania psów zmianê polegaj¹c¹ na uchyleniu ust. 4.
§2

Pani/Panu
nazwisko panieñskie (dla mê¿atek)
imiona rodziców
data i miejsce urodzenia
miejsce zamieszkania (adres)
miejsce pracy i stanowisko s³u¿bowe
sta¿ pracy
lub - organizacji politycznej - nazwa
- spo³ecznej - nazwa
- gospodarczej - nazwa
z siedzib¹

.....................................
(imiê i nazwisko)
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Podegrodzie.
§3
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz podlega obwieszczeniu na tablicy
og³oszeñ w Urzêdzie Gminy i w so³ectwach przez okres 30 dni.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Podegrodzie: S. Banach

Uzasadnienie wniosku
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.............
(data)

.............................................................
(podpis i pieczêæ wnioskodawcy)
Przewodnicz¹cy Rady: J. Czerny

3102
Uchwa³a Nr VII/55/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci
Raba Wy¿na w zakresie czêœci dzia³ki nr 2364/3 oraz dzia³ek nr 542/3, 542/4, 542/1, 541.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 20 oraz art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) Rada Gminy w Rabie Wy¿nej
stwierdza zgodnoœæ niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na i uchwala, co nastêpuje:
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Ustala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci Raba
Wy¿na, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIX/160/2004 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 29.03.2004 r. (Dz. U. Woj. Ma³opolskiego Nr 121, poz. 1159), zwan¹ dalej "zmian¹ planu"; w zakresie okreœlonym uchwa³¹ Nr XLIII/324/2006 Rady Gminy
w Rabie Wy¿nej z dnia 31.01.2006 r. oraz uchwa³¹ Nr VI/42/
2007 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 29.03.2007 r. Zmiana
dotyczy przeznaczenia czêœci terenu dzia³ki nr 2364/3
oraz dzia³ek nr 542/3, 542/4, 542/1, 541 po³o¿onych we wsi
Raba Wy¿na.
2. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y s¹:
1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek zmiany planu Nr 1, okreœlaj¹cy
zasady zagospodarowania i przeznaczenia terenu w obszarze objêtym zmian¹ planu w skali 1 : 2'000;
a) za³¹cznik Nr 1a - w zakresie dzia³ki nr 2364/3 po³o¿onej
we wsi Raba Wy¿na;
b) za³¹cznik Nr 1b - w zakresie dzia³ek nr 542/3, 542/4,
542/1, 541 po³o¿onych we wsi Raba Wy¿na;
2) za³¹cznik Nr 2 - rysunek zmiany planu Nr 2, okreœlaj¹cy
zasady rozwoju infrastruktury technicznej w obszarze objêtym zmian¹ planu w skali 1 : 2'000;
a) za³¹cznik Nr 2a - w zakresie dzia³ki nr 2364/3 po³o¿onej
we wsi Raba Wy¿na;
b) za³¹cznik Nr 2b - w zakresie dzia³ek nr 542/3, 542/4,
542/1, 541 po³o¿onych we wsi Raba Wy¿na;
3) za³¹cznik Nr 3 - zawieraj¹cy rozstrzygniêcie o sposobie
rozpatrzenia uwag z³o¿onych do projektu planu,
4) za³¹cznik Nr 4 - okreœlaj¹cy sposób realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§2
1. Ustala siê zmianê fragmentu rysunków Nr 1 i Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba
Wy¿na w miejscowoœci Raba Wy¿na - stanowi¹cych za³¹czniki do uchwa³y Nr XIX/160/2004 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 29.03.2004 r. w czêœci objêtej niniejsz¹ "zmian¹
planu", dotycz¹c¹:
1) zmiany przeznaczenia czêœci terenu dzia³ki nr 2364/3 po³o¿onej we wsi Raba Wy¿na z terenów mieszkalnictwa
jednorodzinnego, oznaczonych na rysunku planu symbolem M oraz w czêœci z terenów infrastruktury technicznej
- istniej¹cych i projektowanych urz¹dzeñ zaopatrzenia
w wodê, oznaczonych na rysunku planu symbolem WZ;
na tereny infrastruktury technicznej - istniej¹cych i projektowanych oczyszczalni œcieków, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem K/NO;

Poz. 3102

2) zmiany przeznaczenia czêœci terenu dzia³ek nr 541, 542/4,
542/1 po³o¿onych we wsi Raba Wy¿na, z terenów us³ug
komercyjnych oznaczonych na rysunku planu symbolem
UC na tereny przemys³owe oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem P1 oraz pozostawienia dzia³ki nr 542/3
i czêœci dzia³ek nr 542/4, 542/1, 541 w terenach przeznaczonych do realizacji drogi zbiorczej, oznaczonych na rysunku
zmiany planu symbolem KZ;
3) pozosta³e ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci Raba
Wy¿na, wyra¿one w czêœci graficznej pozostaj¹ bez zmian.
2. Wprowadza siê zmianê czêœci tekstowej uchwa³y Nr XIX/
160/2004 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 29.03.2004 r.,
polegaj¹c¹ na:
1) wprowadzeniu w § 6 ust. 3 po symbolu: "P" dodatkowego
symbolu: "P1" oznaczaj¹cego tereny przemys³owe,
2) wprowadzeniu w § 15 ust. 1 po symbolu: "P" dodatkowego symbolu: "P1",
3) wprowadzeniu w § 23 ust. 1 po symbolu: "NO" dodatkowego symbolu: "K/NO" oznaczaj¹cego tereny istniej¹cych
i projektowanych oczyszczalni œcieków,
4) zmianie treœci § 23 polegaj¹cej na dopisaniu dodatkowego ust. 4, o brzmieniu:
"4. Z uwagi na po³o¿enie czêœci terenu oznaczonego symbolem K/NO w zasiêgu strefy zalewowej wyznaczonej
dla wody powodziowej o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia p=1%, ustala siê, aby rozwi¹zania konstrukcyjno-techniczne obiektów kubaturowych oczyszczalni œcieków i jej urz¹dzenia technologiczne by³y dostosowane do rzêdnej wody Q1% + 50 cm, okreœlonej
na podstawie dokumentacji hydrologicznej wykonanej przed przyst¹pieniem do prac projektowych",
5) zmianie treœci § 23 polegaj¹cej na dopisaniu dodatkowego ust. 5, o brzmieniu:
"5. W terenie oznaczonym symbolem K/NO techniczny
sposób zabezpieczenia obiektów oczyszczalni œcieków
przed zagro¿eniem powodziowym oraz zakres robót
ubezpieczeniowych koryta rzeki Raby podlega zaopiniowaniu przez administratora rzeki Raby (RZGW Kraków), zgodnie z przepisami odrêbnymi",
6) pozosta³e ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci Raba
Wy¿na, wyra¿one w czêœci tekstowej pozostaj¹ bez zmian.
PRZEPISY KOÑCOWE
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Raba Wy¿na.
§4
W granicach obszaru objêtego zmian¹ planu, okreœlon¹
w za³¹cznikach Nr 1a-b i Nr 2a-b do niniejszej uchwa³y, trac¹
moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XIX/160/2004 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia
29.03.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 121, poz. 1159).
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI RABA WY¯NA W ZAKRESIE DZIA£KI NR 2364/3
SKALA 1:2000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie
Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 1
WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA

Za³¹cznik Nr 1a
do uchwa³y Nr VII/55/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

LEGENDA
granica terenu objêtego zmian¹ planu

obszar objêty zmian¹ planu

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania

WA¯NIEJSZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU

WZ

projektowane wa¿niejsze ujêcia wody,
rzeki, potoki

PRZEZNACZENIE TERENU

K/NO

tereny infrastruktury technicznej - istniej¹cych i projektowanych oczyszczalni œcieków

OBSZARY O DOMINACJI FUNKCJI ŒRODOWISKOWYCH
strefa obszarów przywodnych

PRZES¥DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA ZATWIERDZONEGO
UCHWA£¥ NR XIX/160/2004 RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ
Z DNIA 29.03.2004 R.
linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
SPOSÓB U¯YTKOWANIA TERENU

WZ

tereny infrastruktury technicznej - istniej¹cych i projektowanych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê

NO

tereny infrastruktury technicznej - istniej¹cych i projektowanych oczyszczalni œcieków

M
MU

SCHEMAT PODZIA£U NA SEKCJE

1

2

tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
tereny mieszkalnictwa i us³ug

W

tereny wód otwartych

ZN

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym

ZL

tereny zieleni leœnej

KG

drogi (ulice) g³ówne

KD

drogi (ulice) dojazdowe

KK

linia kolejowa wraz z zapleczem

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WG STREF POLITYKI
PRZESTRZENNEJ
strefa przep³ywów wezbrañ powodziowych "Z"
strefa uci¹¿liwoœci komunikacji
strefa techniczna komunikacji
strefa osuwiskowa "O"
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2

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI RABA WY¯NA
W ZAKRESIE DZIA£EK NR 542/3, 542/4, 542/1, 541
SKALA 1:2000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie
Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 1

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA

Za³¹cznik Nr 1b
do uchwa³y Nr VII/55/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

LEGENDA
granica terenu objêtego zmian¹ planu

obszar objêty zmian¹ planu

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania

WA¯NIEJSZE UWARUNKOWANIA ROZWOJU
istniej¹ce drogi
strefa osadnicza - funkcje dominuj¹ce:
mieszkalnictwo i us³ugi
OBSZARY O DOMINACJI FUNKCJI ŒRODOWISKOWYCH
strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej chronionej przed zmian¹ u¿ytkowania
ZADANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

PRZEZNACZENIE TERENU

P1

tereny przemys³owe

KZ

droga (ulica) zbiorcza

PRZES¥DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA ZATWIERDZONEGO
UCHWA£¥ NR XIX/160/2004 RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ
Z DNIA 29.03.2004 R.

obszary, w których dzia³alnoœæ inwestycyjna mo¿e
byæ dopuszczona po opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego

linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
SPOSÓB U¯YTKOWANIA TERENU

UC

tereny us³ug komercyjnych

KZ

droga (ulica) zbiorcza

KSGP

teren przeznaczony docelowo dla drogi ekspresowej b¹dŸ drogi g³ównej ruchu przyspieszonego
wraz z ich powi¹zaniem

KP

obiekty i urz¹dzenia obs³ugi ruchu ko³owego

ZN

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym

R

tereny upraw polowych

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WG STREF POLITYKI
PRZESTRZENNEJ
strefa uci¹¿liwoœci komunikacji
strefa techniczna komunikacji
granica obszaru melioracji
strefa wokó³ sieci infrastruktury technicznej
projektowana
strefa wokó³ sieci infrastruktury technicznej
istniej¹ca

— 13810 —
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na:
M. Wojdy³a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 470

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 470

— 13811 —

Poz. 3102

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI RABA WY¯NA W ZAKRESIE DZIA£KI NR 2364/3

Za³¹cznik Nr 2a
do uchwa³y Nr VII/55/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

SKALA 1:2000
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 2
LEGENDA

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

granica terenu objêtego zmian¹ planu
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania

SCHEMAT PODZIA£U NA SEKCJE
PRZEZNACZENIE TERENU

K/NO

1

2

tereny infrastruktury technicznej - istniej¹cych i projektowanych oczyszczalni œcieków

PRZES¥DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA ZATWIERDZONEGO
UCHWA£¥ NR XIX/160/2004 RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ
Z DNIA 29.03.2004 R.
linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
SPOSÓB U¯YTKOWANIA TERENU

WZ

tereny infrastruktury technicznej - istniej¹cych i projektowanych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê

NO

tereny infrastruktury technicznej - istniej¹cych i projektowanych oczyszczalni œcieków

M
MU

tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego
tereny mieszkalnictwa i us³ug

W

tereny wód otwartych

ZN

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym

ZL

tereny zieleni leœnej

KG

drogi (ulice) g³ówne

KD

drogi (ulice) dojazdowe

KK

linia kolejowa wraz z zapleczem

UZBROJENIE
istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV
istniej¹ca stacja transformatorowa SN/0,4 kV
istniej¹ca sieæ wodoci¹gowa
projektowana kanalizacja sanitarna
oczyszczalnia œcieków

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 470

1
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Dziennik Urzêdowy
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 470
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI RABA WY¯NA
W ZAKRESIE DZIA£EK NR 542/3, 542/4, 542/1, 541
SKALA 1:2000
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 2

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie
Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA
granica terenu objêtego zmian¹ planu
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania
PRZEZNACZENIE TERENU

P1

tereny przemys³owe

KZ

droga (ulica) zbiorcza

PRZES¥DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA ZATWIERDZONEGO
UCHWA£¥ NR XIX/160/2004 RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ
Z DNIA 29.03.2004 R.
linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
SPOSÓB U¯YTKOWANIA TERENU

UC

tereny us³ug komercyjnych

KZ

droga (ulica) zbiorcza

KSGP

teren przeznaczony docelowo dla drogi ekspresowej b¹dŸ drogi g³ównej ruchu przyspieszonego
wraz z ich powi¹zaniem

KP

obiekty i urz¹dzenia obs³ugi ruchu ko³owego

ZN

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym

R

Za³¹cznik Nr 2b
do uchwa³y Nr VII/55/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

tereny upraw polowych

UZBROJENIE
linia elektroenergetyczna napowietrzna
110 kV - projektowana
linia elektroenergetyczna napowietrzna
110 kV - projektowana
linia elektroenergetyczna
15 kV - istniej¹ca
istniej¹ce linie teletechniczne
strefa wokó³ sieci infrastruktury technicznej
projektowana
strefa wokó³ sieci infrastruktury technicznej
istniej¹ca
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na:
M. Wojdy³a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 470

Dziennik Urzêdowy
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VII/55/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG Z£O¯ONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI RABA
WY¯NA W ZAKRESIE CZÊŒCI DZIA£KI NR 2364/3 ORAZ DZIA£EK NR 542/3, 542/4, 542/1, 541

Lp.

1

data
wp³ywu
UWAGI

2

Treœæ
UWAGI

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której
dotyczy
uwaga

3

4

Rozstrzygniêcie
Rady Gminy
za³. do uchwa³y
Nr ...................
z dnia ...............
uwaga
uwzglêdniona

uwaga
nieuwzglêdniona

5

6

Uzasadnienie negatywnego
rozpatrzenia uwagi

7

Do projektu zmiany planu w okresie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du oraz w ci¹gu nastêpnych 14 dni
nie zosta³a z³o¿ona ¿adna uwaga.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr VII/55/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci
Raba Wy¿na w zakresie czêœci dzia³ki nr 2364/3 oraz dzia³ek nr 542/3, 542/4, 542/1, 541; okreœlaj¹cy sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi¹cych zadania w³asne Gminy nale¿¹:
– systemy zaopatrzenia w wodê,
– systemy zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem œcieków,
– drogi i ulice gminne.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci Raba Wy¿na dotyczy:
1) zmiany przeznaczenia czêœci terenu dzia³ki nr 2364/3 na tereny infrastruktury technicznej - istniej¹cych i projektowanych oczyszczalni œcieków, oznaczone na rysunku zmiany
planu symbolem K/NO,
2) zmiany przeznaczenia czêœci terenu dzia³ek nr 541, 542/4,
542/1 na tereny przemys³owe oznaczone na rysunku zmia-

ny planu symbolem P1 oraz pozostawienia dzia³ki nr 542/3
i czêœci dzia³ek nr 542/4, 542/1, 541 w terenach przeznaczonych do realizacji drogi zbiorczej, oznaczonych na rysunku
zmiany planu symbolem KZ.
Niniejsza zmiana planu zak³ada realizacjê jego ustaleñ
na bazie obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Raba Wy¿na, zatem nie wi¹¿e siê
z koniecznoœci¹ realizacji dodatkowych odcinków sieci wodoci¹gowej czy kanalizacji, a jedynie koniecznoœci¹ utrzymania
ju¿ istniej¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
W zwi¹zku z powy¿szym nie przewiduje siê dla Gminy kosztów
zwi¹zanych z realizacj¹ b¹dŸ modernizacj¹ urz¹dzeñ oraz sieci
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Obszary objête zmian¹ planu bezpoœrednio przylegaj¹
do wyznaczonych w obowi¹zuj¹cym planie terenów zainwestowanych. Dzia³ka nr 2364/3 s¹siaduje z terenami mieszkalnictwa jednorodzinnego oraz w czêœci przylega do terenów
infrastruktury technicznej - ma ona zatem zapewniony dojazd poprzez istniej¹ce drogi. Dzia³ki nr 542/3, 542/4, 542/1,
541 s¹ natomiast w czêœci przeznaczone pod realizacjê drogi
zbiorczej.
W zwi¹zku z powy¿szym zmiana przeznaczenia terenów nie
spowoduje koniecznoœci realizacji dodatkowych odcinków dróg;
nie przewiduje siê rezerwowania dodatkowych œrodków finansowych w bud¿ecie Gminy na realizacjê b¹dŸ modernizacjê
uk³adu komunikacyjnego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 470
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Uchwa³a Nr VII/56/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci
Raba Wy¿na w zakresie dzia³ek nr 772, 774/1, 774/2, 775/1,
775/2, 776, 779/3.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 20 oraz art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) Rada Gminy w Rabie Wy¿nej
stwierdza zgodnoœæ niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na i uchwala, co nastêpuje:
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Ustala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci Raba
Wy¿na, zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIX/160/2004 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 29.03.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 121, poz. 1159), zwan¹ dalej "zmian¹ planu";
w zakresie okreœlonym uchwa³¹ Nr XLIII/324/2006 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 31.01.2006 r. wraz z za³¹cznikiem
graficznym, dotycz¹c¹ zmiany przeznaczenia terenu dzia³ek
nr 772, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2, 776, 779/3 po³o¿onych
we wsi Raba Wy¿na.
2. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y s¹:
1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek zmiany planu Nr 1, okreœlaj¹cy
zasady u¿ytkowania terenu w obszarze objêtym zmian¹
planu w skali 1 : 2'000;
2) za³¹cznik Nr 2 - rysunek zmiany planu Nr 2, okreœlaj¹cy
zasady rozwoju infrastruktury technicznej w obszarze objêtym zmian¹ planu w skali 1 : 2'000;
3) za³¹cznik Nr 3 - zawieraj¹cy rozstrzygniêcie o sposobie
rozpatrzenia uwag z³o¿onych do projektu planu;
4) za³¹cznik Nr 4 - okreœlaj¹cy sposób realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Poz. 3103

dobieñstwie przewy¿szenia p=1%, ustala siê koniecznoœæ lokalizacji obiektów poza stref¹ przep³ywu wielkich wód wyznaczon¹ granic¹ zalewu dla wody powodziowej o prawdopodobieñstwie przewy¿szenia
p=10%. Rozwi¹zania konstrukcyjno-techniczne obiektów kubaturowych i infrastruktury technicznej zlokalizowanych w zasiêgu strefy zalewowej Q1% powinny
uwzglêdniaæ zabezpieczenia przed przedostaniem siê
zanieczyszczeñ do wód oraz zabezpieczenia przed niszcz¹cym dzia³aniem wód powodziowych. Rzêdne wody
Q1% i Q10% nale¿y okreœliæ na podstawie dokumentacji
hydrologicznej wykonanej przed przyst¹pieniem
do prac projektowych.",
4) wprowadzeniu w § 18 ust. 1 po symbolu: "ZN" dodatkowego symbolu: "ZN1" oznaczaj¹cego tereny zieleni
nie urz¹dzonej, o szczególnym znaczeniu przyrodniczym.
2. Ustala siê zmianê fragmentu rysunków Nr 1 i Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba
Wy¿na w miejscowoœci Raba Wy¿na - stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1a i Nr 2a do uchwa³y Nr XIX/160/2004 Rady Gminy
w Rabie Wy¿nej z dnia 29.03.2004 r. w czêœci objêtej niniejsz¹
"zmian¹ planu". Ustala siê zmianê przeznaczenia dzia³ek
nr 774/2, 775/2, 776 oraz czêœci dzia³ek nr 774/1, 775/1, 779/
3 polegaj¹c¹ na poszerzeniu terenów us³ug komercyjnych,
oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem U1
oraz pozostawieniu dzia³ki nr 772 oraz czêœci dzia³ek nr 774/
1, 775/1 i 779/3 w terenach zieleni nie urz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, oznaczonych na rysunku
zmiany planu symbolem ZN1.
3. Pozosta³e ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raba Wy¿na, wyra¿one w czêœci tekstowej oraz graficznej pozostaj¹ bez zmian.
PRZEPISY KOÑCOWE
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Raba
Wy¿na.
§4
W granicach obszaru objêtego zmian¹ planu, okreœlon¹
w za³¹cznikach Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y, trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XIX/
160/2004 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 29.03.2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 121, poz. 1159).

USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
§5
§2
1. Wprowadza siê zmianê czêœci tekstowej uchwa³y Nr XIX/
160/2004 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 29.03.2004 r.,
polegaj¹c¹ na:
1) wprowadzeniu w § 13 ust. 1 po symbolu: "UC" dodatkowego symbolu: "U1" oznaczaj¹cego tereny us³ug komercyjnych,
2) wprowadzeniu w § 13 ust. 2 po symbolu: "UC" dodatkowego symbolu: "U1",
3) zmianie treœci § 13 polegaj¹cej na dopisaniu dodatkowego ust. 5, o brzmieniu:
"5) Z uwagi na po³o¿enie czêœci terenu oznaczonego symbolem U1 w zasiêgu strefy zalewowej potoku Kosiczne, wyznaczonej dla wody powodziowej o prawdopo-

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 470
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VII/56/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI RABA WY¯NA
W ZAKRESIE DZIA£EK NR 772, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2, 776, 779/3
SKALA 1:2000
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 1

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

obszar objêty zmian¹ planu
OBSZARY ROZWOJU STRUKTURY OSADNICZEJ

LEGENDA
granica terenu objêtego zmian¹ planu

strefa o dominuj¹cej funkcji mieszkaniowej z us³ugami towarzysz¹cymi

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania

ZADANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ
obszary, w których dzia³alnoœæ inwestycyjna mo¿e
byæ dopuszczona po opracowaniu planów zagospodarowania przestrzennego

PRZEZNACZENIE TERENU

ZN1
U1

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym
tereny us³ug komercyjnych

PRZES¥DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA ZATWIERDZONEGO
UCHWA£¥ NR XIX/160/2004 RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ
Z DNIA 29.03.2004 R.
linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
SPOSÓB U¯YTKOWANIA TERENU

UC

tereny us³ug komercyjnych

M

tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MU

tereny mieszkalnictwa i us³ug

ZC

tereny cmentarzy

ZN

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WG STREF POLITYKI
PRZESTRZENNEJ
strefa uci¹¿liwoœci komunikacji
strefa techniczna komunikacji
granica obszaru melioracji
strefa sanitarna "C"

— 13819 —
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na:
M. Wojdy³a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 470

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 470
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr VII/56/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI RABA WY¯NA
W ZAKRESIE DZIA£EK NR 772, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2, 776, 779/3
SKALA 1:2000
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 2

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA
granica terenu objêtego zmian¹ planu
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania
PRZEZNACZENIE TERENU

ZN1
U1

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym
tereny us³ug komercyjnych

PRZES¥DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA ZATWIERDZONEGO
UCHWA£¥ NR XIX/160/2004 RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ
Z DNIA 29.03.2004 R.
linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
SPOSÓB U¯YTKOWANIA TERENU

UC

tereny us³ug komercyjnych

M

tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MU

tereny mieszkalnictwa i us³ug

ZC

tereny cmentarzy

ZN

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym

UZBROJENIE
istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV
projektowana kanalizacja sanitarna
wodoci¹g istniej¹cy

— 13821 —
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Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na:
M. Wojdy³a

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 470

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 470
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VII/56/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG Z£O¯ONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI RABA
WY¯NA W ZAKRESIE DZIA£EK NR 772, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2, 776, 779/3

Lp.

1

data
wp³ywu
UWAGI

2

Treœæ
UWAGI

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której
dotyczy
uwaga

3

4

Rozstrzygniêcie
Rady Gminy
za³. do uchwa³y
Nr ...................
z dnia ...............
uwaga
uwzglêdniona

uwaga
nieuwzglêdniona

5

6

Uzasadnienie negatywnego
rozpatrzenia uwagi

7

Do projektu zmiany planu w okresie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du oraz w ci¹gu nastêpnych 14 dni
nie zosta³a z³o¿ona ¿adna uwaga.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr VII/56/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci Raba
Wy¿na w zakresie dzia³ek nr 772, 774/1, 774/2, 775/1, 775/2,
776, 779/3; okreœlaj¹cy sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi¹cych zadania w³asne Gminy nale¿¹:
– systemy zaopatrzenia w wodê,
– systemy zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem œcieków,
– drogi i ulice gminne.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci Raba Wy¿na dotyczy zmiany przeznaczenia dzia³ek nr 772, 774/1, 774/2, 775/1,
775/2, 776, 779/3, polegaj¹cej na poszerzeniu terenów us³ug
komercyjnych oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem U1 oraz pozostawieniu czêœci dzia³ek nr 772, 774/1, 775/1

i 779/3 w terenach zieleni nie urz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym, oznaczonych na rysunku zmiany planu
symbolem ZN1.
Niniejsza zmiana planu zak³ada realizacjê jego ustaleñ
na bazie obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Raba Wy¿na, zatem nie wi¹¿e siê
z koniecznoœci¹ realizacji dodatkowych odcinków sieci wodoci¹gowej czy kanalizacji, a jedynie koniecznoœci¹ utrzymania
ju¿ istniej¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej.
W zwi¹zku z powy¿szym nie przewiduje siê dla Gminy kosztów
zwi¹zanych z realizacj¹ b¹dŸ modernizacj¹ urz¹dzeñ oraz sieci
wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Obszar objêty zmian¹ planu bezpoœrednio przylega do wyznaczonych w obowi¹zuj¹cym planie terenów zainwestowanych: mieszkalnictwa jednorodzinnego, mieszkalnictwa i us³ug
oraz terenów us³ug komercyjnych, posiada on zatem zapewniony dojazd poprzez istniej¹ce drogi.
W zwi¹zku z powy¿szym zmiana przeznaczenia terenów
nie spowoduje koniecznoœci realizacji dodatkowych odcinków
dróg; nie przewiduje siê rezerwowania dodatkowych œrodków
finansowych w bud¿ecie Gminy na realizacjê b¹dŸ modernizacjê uk³adu komunikacyjnego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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Uchwa³a Nr VII/57/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci
Rokiciny Podhalañskie w zakresie dzia³ki nr 72 oraz dzia³ki
nr 1059.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póŸn. zm.), art. 20 oraz art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŸn. zm.) Rada Gminy w Rabie Wy¿nej
stwierdza zgodnoœæ niniejszej zmiany planu z ustaleniami Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na i uchwala, co nastêpuje:
PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Ustala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Raba Wy¿na, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XIX/160/2004 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 29.03.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 121,
poz. 1159), zwan¹ dalej "zmian¹ planu"; w zakresie okreœlonym uchwa³¹ Nr XLIII/323/2006 Rady Gminy w Rabie
Wy¿nej z dnia 31.01.2006 r. wraz z za³¹cznikiem graficznym, dotycz¹c¹ zmiany przeznaczenia terenu dzia³ki nr 72
oraz terenu dzia³ki nr 1059 po³o¿onych we wsi Rokiciny Podhalañskie.
2. Integraln¹ czêœci¹ niniejszej uchwa³y s¹:
1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek zmiany planu Nr 1, okreœlaj¹cy
zasady zagospodarowania i przeznaczenia terenu w obszarze objêtym zmian¹ planu w skali 1 : 2'000;
a) za³¹cznik Nr 1a - w zakresie dzia³ki Nr 72 po³o¿onej
we wsi Rokiciny Podhalañskie;
b) za³¹cznik Nr 1b - w zakresie dzia³ki Nr 1059 po³o¿onej
we wsi Rokiciny Podhalañskie;
2) za³¹cznik Nr 2 - rysunek zmiany planu Nr 2, okreœlaj¹cy
zasady rozwoju infrastruktury technicznej w obszarze objêtym zmian¹ planu w skali 1 : 2'000;
c) za³¹cznik Nr 2a - w zakresie dzia³ki nr 72 po³o¿onej
we wsi Rokiciny Podhalañskie;
d) za³¹cznik Nr 2b - w zakresie dzia³ki nr 1059 po³o¿onej
we wsi Rokiciny Podhalañskie;
3) za³¹cznik Nr 3 - zawieraj¹cy rozstrzygniêcie o sposobie
rozpatrzenia uwag z³o¿onych do projektu planu;
4) za³¹cznik Nr 4 - okreœlaj¹cy sposób realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

Poz. 3104

a) zmiany przeznaczenia terenu dzia³ki nr 72 po³o¿onej
we wsi Rokiciny Podhalañskie i przylegaj¹cej bezpoœrednio do terenów mieszkalnictwa zagrodowego, polegaj¹c¹
na poszerzeniu terenów mieszkalnictwa zagrodowego
oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem MR1
oraz pozostawieniu czêœci dzia³ki w terenach przeznaczonych do realizacji drogi dojazdowej, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolem KD,
b) zmiany przeznaczenia terenu dzia³ki nr 1059 po³o¿onej
we wsi Rokiciny Podhalañskie i przylegaj¹cej bezpoœrednio do terenów us³ug publicznych o charakterze lokalnym,
polegaj¹c¹ na poszerzeniu terenu us³ug publicznych o charakterze lokalnym oznaczonych na rysunku zmiany planu
symbolem 1UP,
c) pozosta³e ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na, wyra¿one w czêœci graficznej pozostaj¹ bez zmian.
2. Wprowadza siê zmianê czêœci tekstowej uchwa³y Nr XIX/
160/2004 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 29.03.2004 r.
polegaj¹c¹ na:
a) wprowadzeniu w § 6 ust. 9 pkt. 1 po symbolu: "MR" dodatkowego symbolu: "MR1" oznaczaj¹cego tereny mieszkalnictwa zagrodowego,
b) wprowadzeniu w § 6 ust. 9 pkt. 3 po symbolu: "UP" dodatkowego symbolu: "1UP" oznaczaj¹cego tereny us³ug
publicznych o charakterze lokalnym,
c) wprowadzeniu w § 9 ust. 1 po symbolu: "MR" dodatkowego symbolu: "MR1",
d) wprowadzeniu w § 9 ust. 4 po symbolu: "MR" dodatkowego symbolu: "MR1",
e) wprowadzeniu w § 11 ust. 1 po symbolu: "UP" dodatkowego symbolu: "1UP",
f) wprowadzeniu w § 11 ust. 2 po symbolu: "UP" dodatkowego symbolu: "1UP",
g) pozosta³e ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na, wyra¿one w czêœci tekstowej pozostaj¹ bez zmian.
PRZEPISY KOÑCOWE
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Raba
Wy¿na.
§4
W granicach obszaru objêtego zmian¹ planu, okreœlon¹
w za³¹cznikach Nr 1a-b i Nr 2a-b do niniejszej uchwa³y, trac¹
moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na zatwierdzonego uchwa³¹
Nr XIX/160/2004 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia
29.03.2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego Nr 121, poz. 1159).
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

§2
1. Ustala siê zmianê fragmentu rysunków Nr 1 i Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Raba Wy¿na - stanowi¹cych za³¹czniki do uchwa³y Nr XIX/
160/2004 Rady Gminy w Rabie Wy¿nej z dnia 29.03.2004 r.
w czêœci objêtej niniejsz¹ "zmian¹ planu", dotycz¹c¹:

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI ROKICINY PODHALAÑSKIE
W ZAKRESIE DZIA£KI NR 72

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie
Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

SKALA 1:2000
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 1

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA

Za³¹cznik Nr 1a
do uchwa³y Nr VII/57/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

LEGENDA
granica terenu objêtego zmian¹ planu

obszar objêty zmian¹ planu

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania

OBSZARY ROZWOJU STRUKTURY OSADNICZEJ
strefa o dominuj¹cej funkcji mieszkaniowej z us³ugami towarzysz¹cymi

PRZEZNACZENIE TERENU

MR1
KD

tereny mieszkalnictwa zagrodowego
drogi (ulice) dojazdowe

PRZES¥DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA ZATWIERDZONEGO
UCHWA£¥ NR XIX/160/2004 RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ
Z DNIA 29.03.2004 R.
granice administracyjne wsi
linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
SPOSÓB U¯YTKOWANIA TERENU

MR
M

tereny mieszkalnictwa zagrodowego
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MU

tereny mieszkalnictwa i us³ug

UT1

tereny urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego

ZN

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym

ZL

tereny zieleni leœnej

KGP/KD
KD

droga (ulica) g³ówna ruchu przyspieszonego
docelowo dojazdowa
drogi (ulice) dojazdowe

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WG STREF POLITYKI
PRZESTRZENNEJ
strefa uci¹¿liwoœci komunikacji
strefa techniczna komunikacji
granica obszaru melioracji
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI ROKICINY PODHALAÑSKIE
W ZAKRESIE DZIA£KI NR 1059
SKALA 1:2000

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie
Urzêdu Gminy, którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 1

WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA

Za³¹cznik Nr 1b
do uchwa³y Nr VII/57/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

LEGENDA
granica terenu objêtego zmian¹ planu
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania

obszar objêty zmian¹ planu
OBSZARY ROZWOJU STRUKTURY OSADNICZEJ
strefa o dominuj¹cej funkcji us³ugowo-handlowej

PRZEZNACZENIE TERENU

1UP

tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

PRZES¥DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA ZATWIERDZONEGO
UCHWA£¥ NR XIX/160/2004 RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ
Z DNIA 29.03.2004 R.
linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
SPOSÓB U¯YTKOWANIA TERENU

SCHEMAT PODZIA£U NA SEKCJE

UP

tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

UC

tereny us³ug komercyjnych

M

tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

ZC

tereny cmentarzy

ZN

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym

KG

drogi (ulice) g³ówne

KD

drogi (ulice) dojazdowe

KK

linia kolejowa wraz z zapleczem

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW WG STREF POLITYKI
PRZESTRZENNEJ
strefa uci¹¿liwoœci komunikacji
strefa techniczna komunikacji
strefa sanitarna "C"

1

2

strefa œcis³ej ochrony konserwatorskiej "A"
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Za³¹cznik Nr 2a
do uchwa³y Nr VII/57/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI ROKICINY PODHALAÑSKIE
W ZAKRESIE DZIA£KI NR 72
SKALA 1:2000
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 2
Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.
LEGENDA
granica terenu objêtego zmian¹ planu
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania
PRZEZNACZENIE TERENU

MR1
KD

tereny mieszkalnictwa zagrodowego
drogi (ulice) dojazdowe

PRZES¥DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA ZATWIERDZONEGO
UCHWA£¥ NR XIX/160/2004 RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ
Z DNIA 29.03.2004 R.
granice administracyjne wsi
linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
SPOSÓB U¯YTKOWANIA TERENU

MR
M

tereny mieszkalnictwa zagrodowego
tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

MU

tereny mieszkalnictwa i us³ug

UT1

tereny urz¹dzeñ obs³ugi ruchu turystycznego

ZN

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym

ZL

tereny zieleni leœnej

KGP/KD
KD

droga (ulica) g³ówna ruchu przyspieszonego
docelowo dojazdowa
drogi (ulice) dojazdowe

UZBROJENIE
istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV
istniej¹ce linie teletechniczne
istniej¹ca kanalizacja sanitarna
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Za³¹cznik Nr 2b
do uchwa³y Nr VII/57/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI ROKICINY PODHALAÑSKIE
W ZAKRESIE DZIA£KI NR 1059
SKALA 1:2000
RYSUNEK ZMIANY PLANU NR 2

Plan w podanej skali znajduje siê w siedzibie Urzêdu Gminy,
którego niniejsze opracowanie terenowe dotyczy.

LEGENDA
granica terenu objêtego zmian¹ planu
linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania

SCHEMAT PODZIA£U NA SEKCJE
PRZEZNACZENIE TERENU

1UP

1

2

tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

PRZES¥DZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA ZATWIERDZONEGO
UCHWA£¥ NR XIX/160/2004 RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ
Z DNIA 29.03.2004 R.
linie rozgraniczaj¹ce obowi¹zuj¹ce
linie rozgraniczaj¹ce orientacyjne
SPOSÓB U¯YTKOWANIA TERENU

UP

tereny us³ug publicznych o charakterze lokalnym

UC

tereny us³ug komercyjnych

M

tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego

ZC

tereny cmentarzy

ZN

tereny zieleni nieurz¹dzonej o szczególnym znaczeniu przyrodniczym

KG

drogi (ulice) g³ówne

KD

drogi (ulice) dojazdowe

KK

linia kolejowa wraz z zapleczem

UZBROJENIE
istniej¹ce linie elektroenergetyczne 15 kV
istniej¹cy gazoci¹g œrednioprê¿ny
istniej¹ce kot³ownie gazowe
istniej¹ce kot³ownie opalane paliwem sta³ym
projektowana kanalizacja sanitarna
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr VII/57/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W RABIE WY¯NEJ O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG Z£O¯ONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RABA WY¯NA W MIEJSCOWOŒCI ROKICINY PODHALAÑSKIE W ZAKRESIE DZIA£KI NR 72 ORAZ DZIA£KI NR 1059.

Lp.

1

data
wp³ywu
UWAGI

2

Treœæ
UWAGI

Oznaczenie
nieruchomoœci,
której
dotyczy
uwaga

3

4

Rozstrzygniêcie
Rady Gminy
za³. do uchwa³y
Nr ...................
z dnia ...............
uwaga
uwzglêdniona

uwaga
nieuwzglêdniona

5

6

Uzasadnienie negatywnego
rozpatrzenia uwagi

7

Do projektu zmiany planu w okresie wy³o¿enia do publicznego wgl¹du oraz w ci¹gu nastêpnych 14 dni
nie zosta³a z³o¿ona ¿adna uwaga.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr VII/57/2007
Rady Gminy w Rabie Wy¿nej
z dnia 27 kwietnia 2007 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci
Rokiciny Podhalañskie w zakresie dzia³ki nr 72 oraz dzia³ki
nr 1059, okreœlaj¹cy sposób realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Do inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej stanowi¹cych zadania w³asne Gminy nale¿¹:
– systemy zaopatrzenia w wodê,
– systemy zwi¹zane z odprowadzaniem i oczyszczaniem œcieków,
– drogi i ulice gminne.
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na w miejscowoœci Rokiciny Podhalañskie dotyczy:
– zmiany przeznaczenia dzia³ki nr 72 na teren mieszkalnictwa
zagrodowego,
– zmiany przeznaczenia dzia³ki nr 1059 na teren us³ug publicznych o charakterze lokalnym.

Niniejsza zmiana planu zak³ada realizacjê jego ustaleñ
na bazie obowi¹zuj¹cego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Rokiciny Podhalañskie, zatem nie
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ realizacji dodatkowych odcinków sieci
wodoci¹gowej czy kanalizacji, a jedynie koniecznoœci¹ utrzymania ju¿ istniej¹cych urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej. W zwi¹zku z powy¿szym nie przewiduje siê dla Gminy kosztów zwi¹zanych z realizacj¹ b¹dŸ modernizacj¹ urz¹dzeñ
oraz sieci wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Obszary objête zmian¹ planu bezpoœrednio przylegaj¹
do wyznaczonych w obowi¹zuj¹cym planie terenów zainwestowanych: dzia³ka nr 72 do terenów mieszkalnictwa zagrodowego, natomiast dzia³ka nr 1059 do terenu us³ug publicznych
o charakterze lokalnym - istniej¹cej szko³y oraz posiadaj¹ zapewniony dojazd poprzez istniej¹ce drogi dojazdowe. W zwi¹zku z powy¿szym wyznaczenie nowych terenów budowlanych
nie spowoduje koniecznoœci realizacji dodatkowych odcinków
dróg zatem nie przewiduje siê rezerwowania dodatkowych
œrodków finansowych w bud¿ecie Gminy na realizacjê i modernizacjê uk³adu komunikacyjnego.
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