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6299
Uchwa³a Nr XXX/174/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych
przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4 Ustawy z dnia 13 wrzeœnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w Gminach (Dz. U. z 2005
Nr 236 poz. 2008 ze póŸn. zm.), Rada Gminy Przeciszów uchwala co nastêpuje:
§1
Ustala siê górne stawki op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych:

1. 85,00 z³ netto za jeden m3 niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
2. 20,00 z³ netto za jeden m3 za wysegregowane odpady: szk³o
bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne oraz metal
§2
Traci moc uchwa³a Nr XXII/131/08 Rady Gminy Przeciszów
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek
op³at ponoszonych przez w³aœcicieli nieruchomoœci za us³ugi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Przeciszów.
§4
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2010 r.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 793

— 31902 —

6300
Uchwa³a Nr XXX/175/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek w podatku od nieruchomoœci.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) i art. 5 ust. 1 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.), Rada Gminy Przeciszów uchwala
co nastêpuje:

Poz. 6300, 6301

dz¹cych w sk³ad Gminy Przeciszów oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, nie wczeœniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2010 r.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr XXI/117/08 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci stawek w podatku od nieruchomoœci.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek

§1
6301
Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki podatku od nieruchomoœci:
1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzaniem dzia³alnoœci gospodarczej
bez wzglêdu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 z³ od 1 m2 powierzchni
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne, retencyjne
lub elektrowni wodnych - 4,04 z³ od 1 ha powierzchni
c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 0,20 z³ od 1 m2 powierzchni
d) ujêtych w ewidencji gruntów jako drogi - 0,02 z³ od 1 m2
powierzchni
2. od budynków lub ich czêœci:
a) mieszkalnych - 0,55 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêœci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 16,40 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 8,60 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ zdrowotnych - 4,15 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoœci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego - 4,10 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej
3. Od budowli lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej - 2 % wartoœci okreœlonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
§2
Stawki podatku od nieruchomoœci okreœlone w § 1 niniejszej uchwa³y maj¹ zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.
i obowi¹zuj¹ a¿ do odwo³ania.
§3
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy .
§4
Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoœci przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w so³ectwach wcho-

Uchwa³a Nr XXX/176/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 27 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z póŸn. zm.) i art. 10 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 z póŸn. zm.), Rada Gminy Przeciszów uchwala
co nastêpuje:
§1
Uchwala siê stawki podatku od œrodków transportowych
obowi¹zuj¹ce na terenie Gminy:
1. od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt 1
Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 547,00 z³,
b) powy¿ej 5,5, tony do 9 ton w³¹cznie 669,00 z³,
c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton
803,00 z³;
2. od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8 pkt 2
Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej
masie ca³kowitej równej i wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noœci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku Nr 1
do niniejszej uchwa³y;
3. od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa
w art. 8 pkt 3 Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
do poni¿ej 12 ton 937,00 z³;
4. od ci¹gników siod³owych i balastowych, o których mowa w
art. 8 pkt 4 Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noœci od liczby osi, dopuszczalnej
masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y;
5. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹
od 7 ton i po¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego) 803,00 z³;
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6. od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 Ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych (z wyj¹tkiem zwi¹zanych
wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego), które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹
ni¿ 12 ton wed³ug stawek okreœlonych w za³¹czniku Nr 3 do
niniejszej uchwa³y;
7. od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o iloœci miejsc do siedzenia:
a) mniejszej lub równej ni¿ 15 miejsc 511,00 z³,
b) wiêkszej ni¿ 15 i mniejszej ni¿ 30 miejsc 937,00 z³,
c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc 1.723,00 z³.
§2

Poz. 6301

dz¹cych w sk³ad Gminy Przeciszów oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Gminy.
§5
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego, nie wczeœniej jednak ni¿ z dniem 1 stycznia 2010 r.
§6
Traci moc Uchwa³a Nr XXI/120/08 Rady Gminy w Przeciszowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokoœci stawek podatku od œrodków transportowych..

Uchwa³a podlega podaniu do publicznej wiadomoœci przez
rozplakatowanie na tablicach og³oszeñ w so³ectwach wcho-

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXX/176/08
Rady Gminy w Przeciszów
z dnia 27 listopada 2009 r.

Stawki podatku od œrodków transportowych
od samochodów ciê¿arowych
o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub powy¿ej 12 ton,
okreœlonych z art. 8 pkt 2 Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niŜ

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub równorzędne

mniej niŜ

Inny system
zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych
2 OSIE

12

14

14

1.672,00

1.811,00

1.811,00

1.950,00

3 OSIE
12

19

1.950,00

2.090,00

19

23

2.090,00

2.229,00

2.229,00

2.368,00

23

4 OSIE i więcej
12
27

27

2.368,00

2.507,00

2.507,00

2.647,00

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek
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Poz. 6301
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXX/176/08
Rady Gminy w Przeciszów
z dnia 27 listopada 2009 r.

Stawki podatku od œrodków transportowych
od ci¹gników siod³owych i balastowych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton,
okreœlonych o których mowa w art. 8 pkt 4 Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niŜ

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub równorzędne

mniej niŜ

Inny system
zaw ieszenia osi

Stawka podatku w złotych
2 OSIE

12

31

31

1.400,00

1.503,00

1.615,00

2.229,00

1.723,00

1.830,00

1.938,00

2.647,00

3 OSIE
12

40

40

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXX/176/08
Rady Gminy w Przeciszów
z dnia 27 listopada 2009 r.
Stawki podatku od œrodków transportowych
od przyczep i naczep,
(z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego),
które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton,
okreœlonych w art. 8 pkt 6 Ustawy o podatkach i op³atach lokalnych

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niŜ

Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub rów norzędne

mniej niŜ

Inny system
zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych
1 OŚ

12
25

25

1.107,00

1.192,00

1.192,00

1.277,00
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Zawieszenie osi
pneumatyczne
lub rów norzędne

Dopuszczalna masa całkowita
w tonach
nie mniej niŜ

Poz. 6301, 6302

mniej niŜ

Inny system
zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych
2 OSIE

12

33

1.277,00

1.363,00

33

38

1.363,00

1.448,00

1.448,00

1.938,00

1.618,00

1.703,00

38
3 OSIE
12

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek
6302

§3

Uchwa³a Nr XXX/178/09
Rady Gminy w Przeciszów
z dnia 27 listopada 2009 r.

Dokonuje siê zmian wydatków z tytu³u dotacji udzielanych
z bud¿etu, jak w za³¹czniku Nr 3.
§4

w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków bud¿etu Gminy na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z póŸn. zm.) - Rada Gminy w Przeciszowie uchwala co nastêpuje:
§1

Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§5
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego oraz na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Gminy Przeciszów.

Dokonuje siê podwy¿szenia planowanych dochodów bud¿etu o kwotê 5.000,00 z³, jak w za³¹czniku Nr 1.

§6
Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

§2
Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek

Dokonuje siê podwy¿szenia planowanych wydatków bud¿etu o kwotê 5.000,00 z³ oraz zmian wydatków bud¿etu, jak
w za³¹czniku Nr 2.

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXX/178/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 27 listopada 2009 r.

Zmiany DOCHODÓW bud¿etu Gminy Przeciszów na rok 2009

Dział

900

Wyszczególnienie

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
w tym: dochody bieŜące

Plan przed
zmianą

Zmiana

Plan po
zmianie

15 000,00

+ 5 000,00

20 000,00

15 000,00

+ 5 000,00

20 000,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 793
Dział

— 31906 —
Wysz czególnienie

w tym: dotacje otrzymane
z funduszy celowych na realizację
zadań bieŜących jednostek sektora
finansów publicznych

Poz. 6302
Plan przed
zmianą

Zmiana

15 000,00

Razem zmiany

+ 5 000,00

Plan po
zmianie

20 000,00

+ 5 000,00

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek
Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXX/178/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 27 listopada 2009 r.
Zmiany WYDATKÓW bud¿etu Gminy Przeciszów na rok 2009
Dział

Rozdz.

700

Wysz czególnienie

Gospodarka mieszkaniowa
70005

900
90002

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
w tym: wydatki bieŜące

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka odpadami
w tym: wydatki bieŜące

90008

Ochrona róŜnorodności biologicznej
i krajobrazu
w tym: wydatki bieŜące
w tym: wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń

921
92116

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
w tym: wydatki bieŜące
w tym: dotacje

Razem zmiany

Plan przed
zmianą

Zmiana

Plan po
zmianie

1 243 000,00

+ 13 100,00

1 256 100,00

1 243 000,00

+ 13 100,00

1 256 100,00

478 142,00

+ 13 100,00

491 242,00

504 100,00

- 14 100,00

490 000,00

115 000,00

+ 5 000,00

120 000,00

115 000,00

+ 5 000,00

120 000,00

19 100,00

- 19 100,00

0,00

19 100,00

- 19 100,00

0,00

10 200,00

- 10 200,00

0,00

272 812,00

+ 6 000,00

278 812,00

272 812,00

+ 6 000,00

278 812,00

272 812,00

+ 6 000,00

278 812,00

272 812,00

+ 6 000,00

278 812,00

+ 5 000,00

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek
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Poz. 6302, 6303
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXX/178/09
Rady Gminy Przeciszów
z dnia 27 listopada 2009 r.

Zmiany wydatków z tytu³u dotacji udzielanych z bud¿etu

Dział

Rozdz.

Lp.

I.
921

92116

1

Plan przed
zmianą

Wyszczególnienie

Dotacje podmiotowe dla gminnych
instytucji kultury
Dotacja podmiotowa dla Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przeciszowie
Razem zmiany

Zmiana

Plan po
zmianie

272 812,00

+ 6 000,00

278 812,00

272 812,00

+ 6 000,00

278 812,00

+ 6 000,00

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: F. Fr¹czek
6303
Uchwa³a* Nr XLI/366/2009
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba
Wy¿na.
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada
Gminy Raba Wy¿na po:
1. stwierdzeniu zgodnoœci zmiany planu z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na przyjêtego Uchwa³¹ Nr XXVIII/
188/2000 Rady Gminy Raba Wy¿na z dnia 30 listopada 2000 r.
(z póŸn. zmianami),
2. rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszonych
do projektu zmiany planu,
3. rozstrzygniêciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy,
uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I - PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wy¿na, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLIV/331/2006 r. z dnia 27 lutego 2006 r.
(Dz. Urz. Województwa Ma³opolskiego Nr 225 poz. 1535
z 2006 r.) w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie dzia³ek nr: 84/198, 84/199, 84/201, 84/203, 84/204, 84/205, 84/209
_______
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

i 84/210 po³o¿onych we wsi Skawa - na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej - zwan¹ w tekœcie niniejszej
uchwa³y planem.
2. Plan obejmuje teren okreœlony na za³¹czniku graficznym do
Uchwa³y Rady Gminy Raba Wy¿na Nr XXIV/231/2008 z dnia
9 wrzeœnia 2008 r.
§2
1. Treœæ niniejszej uchwa³y stanowi czêœæ tekstow¹ planu.
2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:
a) rysunek planu sporz¹dzony na kopii mapy zasadniczej
w skali 1:1000 jako za³¹cznik Nr 1 do niniejszej Uchwa³y,
b) rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - jako za³¹cznik Nr 2,
c) rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz o zasadach ich finansowania - jako za³¹cznik Nr 3.
3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu, linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu, warunków i zasad kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów,
w tym szczególnych warunków wynikaj¹cych z potrzeby
ochrony œrodowiska, zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, nieprzekraczalnych linii zabudowy.
4. Ustalenia planu nie wykluczaj¹ stosowania innych przepisów odrêbnych.
5. Integraln¹ czêœci¹ ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce elementy
rysunku planu:
1) granice terenu objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz
o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz
z symbolem identyfikuj¹cym, zgodnie z czêœci¹ tekstow¹
planu, wymienion¹ w ust. 1,
6. Rysunek planu zawiera ponadto oznaczenia i elementy objaœnione w legendzie rysunku planu - nie stanowi¹ce ustaleñ, o których mowa w ust. 5.
7. Jako zgodne z planem uznaje siê:
- wyznaczenie tras urz¹dzeñ liniowych zwi¹zanych z rozbudow¹ systemów infrastruktury technicznej s³u¿¹cej
wyposa¿eniu in¿ynierskiemu terenów przeznaczonych
do zainwestowania stosownie do szczegó³owych rozwi¹zañ technicznych, je¿eli nie koliduje to z innymi ustaleniami planu,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 793

— 31908 —

- wyznaczenie i urz¹dzenie dróg dojazdowych wewnêtrznych pod warunkiem, ¿e nie bêdzie to stanowiæ utrudnienia w wykorzystaniu terenów przyleg³ych do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem w planie.
8. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
- uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Raba Wy¿na, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienione
w tekœcie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia okreœlone na
za³¹czniku graficznym Nr 1 do tej uchwa³y,
- linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê ci¹g³¹
na rysunku planu, rozdzielaj¹c¹ obszar na tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach i warunkach zagospodarowania,
- nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, w której mo¿e byæ umieszczona œciana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu elementów zagospodarowania
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnêtrzne, pochylnie, balkon,
wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejœcia, rynna,
rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju
architektonicznego,
- przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy okreœlone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
- przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to takie przeznaczenie, które przewa¿a na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
- przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który wzbogaca
lub uzupe³nia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem podstawowym,
- œrednim poziomie terenu - rozumie siê przez to œredni¹
arytmetyczn¹ poziomów terenu od strony przystokowej
i odstokowej liczon¹ w obrysie rzutu budynku,
- wysokoœci budynków - rozumie siê przez to wymiar pionowy mierzony od œredniego poziomu terenu do najwy¿szego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem,
- dachu namiotowym - rozumie siê przez to dach wielospadowy o trójk¹tnych po³aciach, zbiegaj¹cych siê w jednym
wierzcho³ku,
§3
1. W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów
przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania,
innego ni¿ u¿ytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.
2. U¿ytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 mo¿e
byæ kontynuowane do czasu uzyskania przez innego u¿ytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.
Rozdzia³ II - USTALENIA OGÓLNE
§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.
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2) Obowi¹zuje zakaz realizacji przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, wymagaj¹cych obligatoryjnego sporz¹dzenia raportu oddzia³ywania na œrodowisko, okreœlonych w przepisach odrêbnych.
3) W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie
z przepisami odrêbnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku dla terenu oznaczonego symbolem MN - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹.
4) Obowi¹zuje zachowanie wymogów ochrony przyrody, œrodowiska i kszta³towania ³adu przestrzennego z pozostawieniem naturalnych korytarzy - lokalnych ci¹gów ekologicznych. W zagospodarowaniu dzia³ek obowi¹zuje ochrona zadrzewienia oraz realizacja zieleni wysokiej i œredniej gatunków rodzimego pochodzenia zgodnie z siedliskiem, dla z³agodzenia negatywnych zmian w krajobrazie.
5) Obowi¹zuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych œcieków do wód i gruntu,
6) Obowi¹zuje prowadzenie zorganizowanej zbiórki odpadów,
segregacji i utylizacji na sk³adowisku odpadów,
7) Obowi¹zuje zakaz stosowania paliw sta³ych wysokoemisyjnych o wysokiej zawartoœci siarki i popio³ów. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mog¹ powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza.
§5
W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu
ustala siê co nastêpuje:
1. Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych œcieków bezpoœrednio do gruntu i wód powierzchniowych, zakaz gromadzenia
odpadów sta³ych poza pojemnikami przeznaczonymi na ich
sk³adowanie.
2. Obowi¹zuje zachowanie stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej w wielkoœciach zgodnych z przepisami odrêbnymi.
3. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub
z w³asnej studni.
4. Odprowadzenie œcieków komunalnych docelowo do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z odprowadzeniem œcieków
na wysokosprawn¹ oczyszczalniê œcieków. Do czasu realizacji tego systemu dopuszcza siê wykonanie bezodp³ywowych zbiorników z okresowym wywozem œcieków na istniej¹c¹ oczyszczalniê. Dopuszcza siê realizacjê przyobiektowych,
wysokosprawnych oczyszczalni za wyj¹tkiem oczyszczalni
opartych na rozs¹czkowaniu œcieków.
5. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem w³adz Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi. Nak³ada siê obowi¹zek segregacji odpadów komunalnych u Ÿród³a ich powstawania, gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo
opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych poza
obszar Gminy na urz¹dzone sk³adowisko odpadów zgodnie
z zawartymi przez w³adze Gminy porozumieniami. Obowi¹zuje zakaz gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
6. Ustala siê indywidualny sposób zaopatrzenia w ciep³o. W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza z procesów spalania obowi¹zuje zastosowanie urz¹dzeñ zapewniaj¹cych nie przekraczanie standardów jakoœci œrodowiska lub
wykorzystanie niskoemisyjnych noœników energii jak: gaz,
energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mog¹ powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza.
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7. Doprowadzenie energii elektrycznej sieci¹ elektroenergetyczn¹ przy zachowaniu przepisów odrêbnych.
8. Ze wzglêdu na po³o¿enie terenu objêtego planem w obszarze zmeliorowanym, inwestycje nale¿y wykonaæ w sposób
nie zagra¿aj¹cy funkcjonowaniu istniej¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych oraz w sposób nie naruszaj¹cy stosunki wodne
na s¹siednich terenach.
Rozdzia³ III - PRZEZNACZENIE TERENU
wraz z zasadami jego zagospodarowania, kszta³towania
zabudowy i podzia³u na nowe dzia³ki budowlane
§6
1. Teren oznaczony symbolem MN obejmuj¹cy dzia³ki nr:
84/198, 84/199, 84/201, 84/203, 84/204, 84/205, 84/209
i 84/210 po³o¿onych we wsi Sk awa o powierzchni
0,86 ha, stanowi¹ce grunty rolne klasy RIVa i RIVb przeznacza siê na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budynkami gospodarczymi i gara¿ami.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ realizacji:
1) zabudowy zagrodowej,
2) obiektów us³ugowych (wolnostoj¹cych lub wbudowanych
w budynki mieszkalne) o uci¹¿liwoœci, okreœlonej w przepisach odrêbnych zamykaj¹cej siê w granicach terenu inwestycji,
3) sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
4) dróg wewnêtrznych, nie wydzielonych dojazdów,
5) zieleni urz¹dzonej i ma³ej architektury.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ (w ramach przeznaczenia dopuszczalnego), wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego terenu. Powierzchnia zabudowy przeznaczenia
dopuszczalnego nie mo¿e przekroczyæ 20 % powierzchni terenu objêtego planem.
§7
W zakresie kszta³towania zabudowy, ³adu przestrzennego
i podzia³u terenów na nowe dzia³ki budowlane ustala siê co
nastêpuje:
1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze, obiekty ma³ej architektury oraz
zieleñ) powinny byæ kszta³towane w dostosowaniu do cech
lokalnego krajobrazu w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie.
2. Forma i gabaryty budynków powinny nawi¹zywaæ do form
architektury tradycyjnej, miejscowej, dla zapewnienia ci¹g³oœci w kszta³towaniu architektury regionalnej.
3. Wysokoœæ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekroczyæ 10 m
od poziomu parteru (poziom ± 0,00). Poziom parteru max. 1,20
od œredniego poziomu terenu lub 0,60 m od terenu od strony
przystokowej. Dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne
o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych w przedziale
od 35 do 50 stopni. Zakaz otwierania po³aci dachowych (doœwietlenie poddasza) na odcinku wiêkszym ni¿ 70% d³ugoœci
dachu, liczonej pomiêdzy krawêdziami okapu. Obowi¹zuje
zakaz realizacji dachów p³askich, namiotowych i pulpitowych
(z uwzglêdnieniem ustaleñ zawartych w ust. 4). Mo¿liwoœæ zastosowania lukarn i okien po³aciowych.
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4. Wysokoœæ budynków gospodarczych, gara¿owych oraz
budynków us³ugowych w zabudowie mieszkaniowej
i zagrodowej nie mo¿e przekroczyæ 8,0 m nad œrednim
poziomem terenu. Dachy o k¹cie nachylenia g³ównych
po³aci w przedziale od 20 do 50 stopni. Dopuszcza siê
realizacjê budynków gospodarczych i gara¿y dobudowanych do budynków mieszkalnych z dopuszczeniem
przykrycia ich dachami pulpitowymi o spadku równym
lub mniejszym od spadku dachu g³ównego budynku
mieszkalnego.
5. Dla budynków inwentarskich i sk³adowych w zabudowie
zagrodowej, ustala siê obowi¹zek kszta³towania architektury harmonizuj¹cej z krajobrazem. Dachy o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci od 30 do 50 stopni. Zakaz stosowania dachów p³askich, namiotowych i pulpitowych.
Wysokoœæ obiektów max. do 11,0 m licz¹c od œredniego
poziomu terenu z mo¿liwoœci¹ u¿ytkowego wykorzystania poddasza.
6. Utrzymuje siê istniej¹cy budynek mieszkalny, dopuszczaj¹c remont, przebudowê i rozbudowê z mo¿liwoœci¹ dostosowania do istniej¹cej architektury obiektu.
7. Obowi¹zuje stosowanie pokryæ dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie br¹zu, czerwieni, zieleni, szaroœci). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Wyklucza siê stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.
8. Przy lokalizacji budynków obowi¹zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od linii rozgraniczaj¹cej docelow¹
drogê ekspresow¹ "KSGP" w wielkoœci min. 25 m.
Dojazd do terenu istniej¹cym dojazdem z drogi "KGP/KZ".
9. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje zapewnienie
dojazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.
W zabudowie mieszkaniowej, w granicach terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuje zabezpieczenie niezbêdnych,
sta³ych miejsc postojowych, jednak nie mniej ni¿ 2 miejsca
na 1 budynek mieszkalny.
10. W przypadku podzia³u terenów na nowe dzia³ki budowlane
obowi¹zuj¹ minimalne pow. dzia³ek:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800 m2,
- dla zabudowy zagrodowej- 1000 m2.
Ustala siê minimaln¹ szerokoœæ dzia³ki 18 m. Dopuszcza
siê mo¿liwoœæ wydzielenia nowej dzia³ki z 15% tolerancj¹
w/w parametrów pod warunkiem, ¿e nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego, a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego.
11. W zagospodarowaniu terenów obowi¹zuje zachowanie min.
40% powierzchni dzia³ki jako biologicznie czynnej. Powierzchnie te nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ z przewag¹
gatunków rodzimego pochodzenia.
Rozdzia³ IV - PRZEPISY KOÑCOWE
§8
Ustala siê stawkê procentow¹ wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) w wysokoœci 10 %.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Raba
Wy¿na.
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2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie internetowej
Gminy Raba Wy¿na.

1. Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
30 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLI/366/2009
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 26 listopada 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI SKAWA W GMINIE RABA WY¯NA
dzia³ki nr: 84/198, 84/199, 84/201, 84/203, 84/204, 84/205, 84/209, 84/210

j

SKALA 1:1000*
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* 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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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLI/366/2009
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 26 listopada 2009 r.
Rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na
w sprawie uwag do projektu zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Raba Wy¿na
Rada Gminy Raba Wy¿na po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem Wójta Gminy Raba Wy¿na z dnia 19 listopada 2009 r., stwierdzaj¹cym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba Wy¿na, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XLIV/331/2006 r. z dnia 27 lutego 2006 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 225 poz. 1535 z 2006 r.) w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie dzia³ek nr: 84/198,
84/199, 84/201, 84/203, 84/204, 84/205, 84/209 i 84/210 po³o¿onych we wsi Skawa na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - w okresie wy³o¿enia tego planu do
publicznego wgl¹du i 14 dni po wy³o¿eniu, stwierdza brak
potrzeby rozstrzygniêcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z póŸn. zm.).
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XLI/366/2009
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 26 listopada 2009 r.
Rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na
w sprawie realizacji zapisanych w zmianie
planu inwestycji które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy oraz zasadach ich finansowania
W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skawa w Gminie Raba
Wy¿na, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XLIV/331/2006 r.
z dnia 27 lutego 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 225
poz. 1535 z 2006 r.) w zakresie przeznaczenia terenów
w rejonie dzia³ek nr: 84/198, 84/199, 84/201, 84/203, 84/
204, 84/205, 84/209 i 84/210 po³o¿onych we wsi Skawa na
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie wprowadza zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy, Rada Gminy Raba Wy¿na stwierdza brak potrzeby
rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji które
nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.).
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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6304
Uchwa³a* Nr XLI/367/2009
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 26 listopada 2009 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Raba Wy¿na, Rokiciny Podhalañskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba
Wy¿na.
Na podstawie art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 Ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) oraz art. 18
ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŸn. zm.), Rada
Gminy Raba Wy¿na po:
1. stwierdzeniu zgodnoœci zmiany planu z ustaleniami Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raba Wy¿na uchwalonym Uchwa³¹ Nr XXVIII/
188/2000 Rady Gminy Raba Wy¿na z dnia 30 listopada 2000 r.
(z póŸn. zm.),
2. rozstrzygniêciu o sposobie rozpatrzenia uwag zg³oszonych
do projektu zmiany planu,
3. rozstrzygniêciu o sposobie realizacji i zasadach finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy,
uchwala co nastêpuje:
Rozdzia³ I - PRZEPISY OGÓLNE
§1
1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi: Raba Wy¿na, Rokiciny Podhalañskie,
Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wy¿na, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XIX/160/2004 z dnia 29 marca 2004 r. (Dz. Urz.
Woj. Ma³op. Nr 121 poz. 1591 z 2004 r.) w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie:
- dzia³ek nr: 378/9, 378/10, 378/11, 378/12, 378/13, 378/14,
378/15 i 353/29 po³o¿onych we wsi Raba Wy¿na - na tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej,
- dzia³ek nr: 354/12, 460/2 i 454/9 po³o¿onych we wsi Raba
Wy¿na - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - zwan¹ w tekœcie niniejszej uchwa³y planem.
2. Plan obejmuje tereny okreœlone na za³¹cznikach graficznych
do Uchwa³y Rady Gminy Raba Wy¿na Nr XXIV/230/2008
z dnia 9 wrzeœnia 2008 r.
§2
1. Treœæ niniejszej uchwa³y stanowi czêœæ tekstow¹ planu.
2. Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:
a) rysunki planu sporz¹dzone na kopii map zasadniczych w skali
1:1000 jako za³¹czniki Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej Uchwa³y,
b) rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - jako za³¹cznik Nr 5,
c) rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk_______
* Publikacja niniejszej uchwa³y nie uwzglêdnia ewentualnych
czynnoœci nadzorczych podejmowanych przez Wojewodê Ma³opolskiego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 793

— 31913 —

tury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy
oraz o zasadach ich finansowania - jako za³¹cznik Nr 6.
3. Ustalenia planu dotycz¹ przeznaczenia terenu, linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nym przeznaczeniu, warunków i zasad kszta³towania zabudowy i zagospodarowania terenów,
w tym szczególnych warunków wynikaj¹cych z potrzeby
ochrony œrodowiska, zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej, nieprzekraczalnych linii zabudowy.
4. Ustalenia planu nie wykluczaj¹ stosowania innych przepisów odrêbnych.
5. Integraln¹ czêœci¹ ustaleñ planu s¹ nastêpuj¹ce elementy
rysunków planu:
1) granice terenu objêtego planem,
2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu oraz
o ró¿nych warunkach zabudowy i zagospodarowania wraz
z symbolami identyfikuj¹cymi.
6. Rysunki planu zawieraj¹ ponadto oznaczenia i elementy
objaœnione w legendzie rysunku planu - nie stanowi¹ce ustaleñ, o których mowa w ust. 5.
7. Jako zgodne z planem uznaje siê:
- wyznaczenie tras urz¹dzeñ liniowych zwi¹zanych z rozbudow¹ systemów infrastruktury technicznej s³u¿¹cej wyposa¿eniu in¿ynierskiemu terenów przeznaczonych do
zainwestowania stosownie do szczegó³owych rozwi¹zañ
technicznych, je¿eli nie koliduje to z innymi ustaleniami
planu,
- wyznaczenie i urz¹dzenie dróg dojazdowych wewnêtrznych pod warunkiem, ¿e nie bêdzie to stanowiæ utrudnienia w wykorzystaniu terenów przyleg³ych do drogi zgodnie z ich przeznaczeniem w planie.
8. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
- uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Raba Wy¿na, obejmuj¹c¹ ustalenia wymienione w tekœcie niniejszej uchwa³y oraz ustalenia
okreœlone na za³¹cznikach graficznych Nr 1, 2, 3 i 4 do
tej uchwa³y,
- linii rozgraniczaj¹cej - nale¿y przez to rozumieæ liniê ci¹g³¹
na rysunku planu, rozdzielaj¹c¹ obszar na tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach i warunkach zagospodarowania,
- nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, w której mo¿e byæ umieszczona œciana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu elementów zagospodarowania
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnêtrzne, pochylnie, balkon,
wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejœcia, rynna,
rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju
architektonicznego,
- przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ obowi¹zuj¹ce przepisy okreœlone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi,
- przeznaczeniu podstawowym - rozumie siê przez to takie przeznaczenie, które przewa¿a na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
- przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie siê przez to rodzaj przeznaczenia inny ni¿ podstawowy, który wzbogaca
lub uzupe³nia a nie powoduje kolizji z przeznaczeniem
podstawowym,
- œrednim poziomie terenu - rozumie siê przez to œredni¹
arytmetyczn¹ poziomów terenu od strony przystokowej
i odstokowej liczon¹ w obrysie rzutu budynku,
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- wysokoœci zabudowy (budynków) - rozumie siê przez to
wymiar pionowy mierzony od œredniego poziomu terenu
do najwy¿szego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem,
- dachu namiotowym - rozumie siê przez to dach wielospadowy o trójk¹tnych po³aciach, zbiegaj¹cych siê w jednym
wierzcho³ku.
§3
1. W obszarze objêtym planem nie wyznacza siê terenów
przeznaczonych do tymczasowego zagospodarowania,
innego ni¿ u¿ytkowanie dotychczasowe przed uchwaleniem planu.
2. U¿ytkowanie dotychczasowe, o którym mowa w ust. 1 mo¿e
byæ kontynuowane do czasu uzyskania przez innego u¿ytkownika prawa do wykorzystania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem w niniejszym planie.
Rozdzia³ II - USTALENIA OGÓLNE
§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 uwzglêdnienie ustaleñ i zakazów wynikaj¹cych z po³o¿enia terenów objêtych planem w Po³udniowoma³opolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, utworzonym Rozporz¹dzeniem Nr 92/06 Wojewody Ma³opolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³opolskiego 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. Ma³opolskiego
z 2007 r. Nr 499, poz. 3294) - dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia oraz zakazy zawarte w Rozporz¹dzeniach wymienionych wy¿ej.
3) W zakresie ochrony przed ha³asem obowi¹zuje, zgodnie
z przepisami odrêbnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów ha³asu w œrodowisku dla terenów oznaczonych symbolem MN - jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹.
4) Obowi¹zuje zachowanie wymogów ochrony przyrody,
œrodowiska i kszta³towania ³adu przestrzennego z pozostawieniem naturalnych korytarzy- lokalnych ci¹gów
ekologicznych. W zagospodarowaniu dzia³ek obowi¹zuje ochrona zadrzewienia oraz realizacja zieleni wysokiej i œredniej gatunków rodzimego pochodzenia zgodnie z siedliskiem, dla z³agodzenia negatywnych zmian
w krajobrazie.
5) Tereny objête panem po³o¿one s¹ w obrêbie g³ównego
zbiornika wód podziemnych - GZWP nr 439, dla którego nale¿y zachowaæ warunki wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych.
6) Obowi¹zuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych œcieków do wód i gruntu,
7) Obowi¹zuje prowadzenie zorganizowanej zbiórki odpadów,
segregacji i utylizacji na sk³adowisku odpadów,
8) Obowi¹zuje zakaz stosowania paliw sta³ych wysokoemisyjnych o wysokiej zawartoœci siarki i popio³ów. Ustala
siê ogrzewanie obiektów w oparciu o noœniki energii, zapewniaj¹ce najni¿szy poziom emisji zanieczyszczeñ powietrza.
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§5
W zakresie infrastruktury technicznej, uzbrojenia terenu
i melioracji ustala siê co nastêpuje:
1. Zakaz wprowadzania nieoczyszczonych œcieków bezpoœrednio do gruntu i wód powierzchniowych, zakaz gromadzenia
odpadów sta³ych poza pojemnikami przeznaczonymi na ich
sk³adowanie.
2. Obowi¹zuje zachowanie stref ochronnych od sieci infrastruktury technicznej w wielkoœciach zgodnych z przepisami odrêbnymi.
3. Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej lub
z w³asnej studni.
4. Odprowadzenie œcieków komunalnych docelowo do zbiorczego systemu kanalizacyjnego z odprowadzeniem œcieków
na wysokosprawn¹ oczyszczalniê œcieków. Do czasu realizacji tego systemu dopuszcza siê wykonanie bezodp³ywowych zbiorników z okresowym wywozem œcieków na istniej¹c¹ oczyszczalniê. Dopuszcza siê realizacjê przyobiektowych,
oczyszczalni o sprawnoœci powy¿ej 90% za wyj¹tkiem oczyszczalni opartych na rozs¹czkowaniu œcieków. Dla terenu produkcyjno-us³ugowego ustala siê w zale¿noœci od rodzaju inwestycji mo¿liwoœæ realizacji podczyszczalni œcieków przemys³owych powsta³ych w czasie produkcji zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach odrêbnych.
Wody opadowe z placów manewrowych, postojowych o powierzchni powy¿ej 0,10 ha nale¿y odprowadzaæ do odbiornika poprzez separatory b³ota i zawiesin ropopochodnych.
5. Ustala siê zasadê odbioru odpadów w systemie zorganizowanym pod nadzorem w³adz Gminy lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorc¹ odpadów, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi. Nak³ada siê obowi¹zek segregacji odpadów komunalnych u Ÿród³a ich powstawania, gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach, okresowo
opró¿nianych i w sposób zorganizowany wywo¿onych poza
obszar Gminy na urz¹dzone sk³adowisko odpadów zgodnie
z zawartymi przez w³adze Gminy porozumieniami. Obowi¹zuje zakaz gromadzenia odpadów niebezpiecznych.
6. Ustala siê indywidualny sposób zaopatrzenia w ciep³o.
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ do powietrza
z procesów spalania obowi¹zuje zastosowanie urz¹dzeñ zapewniaj¹cych nie przekraczanie standardów jakoœci œrodowiska lub wykorzystanie niskoemisyjnych noœników energii jak: gaz, energia elektryczna, lekki olej opa³owy, itp. Stosowane media i paliwa dla celów grzewczych nie mog¹
powodowaæ przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczeñ powietrza.
7. Doprowadzenie energii elektrycznej sieci¹ elektroenergetyczn¹ na warunkach okreœlonych przez zarz¹dzaj¹cego sieciami.
8. Ze wzglêdu na po³o¿enie terenów objêtych planem w obszarze zmeliorowanym, inwestycje nale¿y wykonaæ w sposób
nie zagra¿aj¹cy funkcjonowaniu istniej¹cych urz¹dzeñ melioracyjnych oraz w sposób nie naruszaj¹cy stosunki wodne
na s¹siednich terenach.
§6
Ustalenia w zakresie kszta³towania zabudowy, ³adu przestrzennego i podzia³u terenów na nowe dzia³ki budowlane dla
wszystkich terenów objêtych planem:
1. Forma i gabaryty budynków oraz ich usytuowanie na dzia³ce wraz z innymi elementami zagospodarowania (ogrodzenia, budynki gospodarcze, obiekty ma³ej architektury oraz
zieleñ) powinny byæ kszta³towane w dostosowaniu do cech
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lokalnego krajobrazu w celu harmonijnego wkomponowania nowych elementów zagospodarowania w otoczenie.
2. Forma i gabaryty budynków powinny nawi¹zywaæ do form
architektury tradycyjnej, miejscowej, dla zapewnienia ci¹g³oœci w kszta³towaniu architektury regionalnej:
3. Wysokoœæ budynków mieszkalnych nie mo¿e przekroczyæ
10 m od poziomu parteru (poziom ± 0,00). Poziom parteru
max. 1,20 od œredniego poziomu terenu lub 0,60 m od terenu od strony przystokowej. Dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci dachowych w przedziale od 35 do 50 stopni. Zakaz otwierania
po³aci dachowych (doœwietlenie poddasza) na odcinku wiêkszym ni¿ 70% d³ugoœci dachu, liczonej pomiêdzy krawêdziami okapu. Obowi¹zuje zakaz realizacji dachów p³askich,
namiotowych i pulpitowych (z uwzglêdnieniem ustaleñ zawartych w ust. 4). Mo¿liwoœæ zastosowania lukarn i okien
po³aciowych.
4. Wysokoœæ budynków gospodarczych, gara¿owych oraz budynków us³ugowych w zabudowie mieszkaniowej nie mo¿e
przekroczyæ 8,0 m nad œrednim poziomem terenu. Dachy
o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci w przedziale od 20 do
50 stopni. Dopuszcza siê realizacjê budynków gospodarczych
i gara¿y dobudowanych do budynków mieszkalnych z dopuszczeniem przykrycia ich dachami pulpitowymi o spadku
równym lub mniejszym od spadku dachu g³ównego budynku mieszkalnego.
5. Dla obiektów zabudowy produkcyjno-us³ugowej ustala siê
obowi¹zek kszta³towania architektury harmonizuj¹cej z krajobrazem. Wysokoœæ obiektów nie mo¿e przekroczyæ 14 m
od poziomu terenu (licz¹c od poziomu terenu przy g³ównym
wejœciu do budynku do najwy¿ej po³o¿onej kalenicy). Dachy
o k¹cie nachylenia g³ównych po³aci w przedziale od 20 do
50 stopni. Dopuszcza siê zmniejszenie k¹ta nachylenia g³ównych po³aci dachowych poni¿ej 20 stopni, je¿eli wynikaæ to
bêdzie z technologii i przyjêtych rozwi¹zañ konstrukcyjnych
z równoczesnym zakazem realizacji dachów p³askich (poni¿ej 5 stopni).
Dopuszcza siê mo¿liwoœæ lokalizowania obiektów produkcyjnych i us³ugowych zarówno w granicy dzia³ki, jak i w odleg³oœci 1,5 m od granic dzia³ki przylegaj¹cej do terenu niezabudowanego.
Utrzymuje siê istniej¹ce obiekty produkcyjno-us³ugowe, dopuszczaj¹c remont, przebudowê i rozbudowê z mo¿liwoœci¹
dostosowania do architektury i wysokoœci obiektów istniej¹cych.
6. Obowi¹zuje stosowanie pokryæ dachowych w stonowanych,
ciemnych kolorach (odcienie br¹zu, czerwieni, zieleni, szaroœci). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Wyklucza siê stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn.
7. Dla nowo wydzielonych dzia³ek obowi¹zuje zapewnienie
dojazdu z drogi publicznej i uwzglêdnienie uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.
W zabudowie mieszkaniowej, w granicach terenów objêtych zmian¹ planu obowi¹zuje zabezpieczenie niezbêdnych,
sta³ych miejsc postojowych, jednak nie mniej ni¿ 2 miejsca
na 1 budynek mieszkalny.
Dla obs³ugi funkcji w zabudowie produkcyjno-us³ugowej
ustala siê minimalny wskaŸnik miejsc postojowych:
- dla funkcji produkcyjno-handlowo-us³ugowej - 1 miejsce
na 20 m2 powierzchni u¿ytkowej,
- dla us³ug gastronomii - 1 miejsce na 5 miejsc konsumpcyjnych,
- dla us³ug handlu i pozosta³ych us³ug - 1 miejsce na 30 m2
powierzchni u¿ytkowej.
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8. W przypadku podzia³u terenów na nowe dzia³ki budowlane
obowi¹zuj¹ minimalne pow. dzia³ek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 800 m2. Ustala siê minimaln¹ szerokoœæ dzia³ki 18 m. Dopuszcza siê mo¿liwoœæ wydzielenia nowej
dzia³ki z 15% tolerancj¹ w/w parametrów pod warunkiem, ¿e
nie spowoduje to naruszenia ³adu przestrzennego, a zabudowa dzia³ki nie naruszy przepisów prawa budowlanego.
Dla zabudowy produkcyjno-us³ugowej wielkoœæ nowo wydzielanej dzia³ki bêdzie uzale¿niona od potrzeb wynikaj¹cych z rodzaju prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej.
9. W zagospodarowaniu terenów obowi¹zuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - min. 40%
powierzchni dzia³ki,
- dla zabudowy produkcyjno-us³ugowej - min. 20 % powierzchni terenu inwestycji Powierzchnie te nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ z przewag¹ gatunków rodzimego
pochodzenia.
Rozdzia³ III - PRZEZNACZENIE TERENU
§7
A. TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNO-US£UGOWEJ
/Plan 1/
1. Wyznacza siê w planie tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem P/U, obejmuj¹ce dzia³ki nr 378/9, 378/10, 378/11, 378/12, 378/13, 378/
14, 378/15 i 353/29 po³o¿one w Rabie Wy¿nej o powierzchni
~2 ha i klasie bonitacyjnej Bi i RV z podstawowym przeznaczeniem pod us³ugi komercyjne i produkcjê wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi.
2. Utrzymuje siê istniej¹ce obiekty z mo¿liwoœci¹ remontów,
przebudowy, rozbudowy i zmiany funkcji zgodnie z ustaleniami przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego terenu. Utrzymuje siê tak¿e istniej¹ce place postojowe oraz sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej, dopuszczaj¹c ich
przebudowê i rozbudowê na warunkach ustalonych z zarz¹dc¹ tych sieci i urz¹dzeñ.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ realizacji:
1) placów manewrowych, postojowych i parkingów w wielkoœci dostosowanej do potrzeb i wskaŸników zwi¹zanych
z rodzajem prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej,
2) sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
3) budynków mieszkalnych, zwi¹zanych wy³¹cznie z prawid³owym funkcjonowaniem prowadzonej dzia³alnoœci,
4) zieleni urz¹dzonej wraz z obiektami ma³ej architektury
i dojœciami dla pieszych.
4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ na wyznaczonym
terenie P/U jest spe³nienie ustaleñ zapisanych w § 4, § 5 i § 6,
a szczególnie warunków i zasad obowi¹zuj¹cych dla Po³udniowoma³opolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.
5. Dojazd do terenu zjazdem z drogi krajowej relacji KrakówChy¿ne (docelowej drogi ekspresowej lub drogi g³ównej
ruchu przyspieszonego), oznaczonej symbolem "KSGP" zgodnie z decyzj¹ Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie znak: GDDKiA-O/KR/12ew/425/NT/31a/06/
14070 z dnia 30.08.2006 r.
6. Przy realizacji budynków obowi¹zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy (strefy technicznej komunikacji) od
linii rozgraniczaj¹cej drogê krajow¹ - docelow¹ drogê ekspresow¹ b¹dŸ drogê g³ówn¹ ruchu przyspieszonego w wielkoœci min. 15 m.

Poz. 6304

7. Obowi¹zuje za³o¿enie zieleni izolacyjnej wzd³u¿ granic terenu objêtego planem.
B. TERENY ZABUDOWY
MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
1. Wyznacza siê w planie tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej we wsi Raba Wy¿na, oznaczone symbolem
MN obejmuj¹ce:
a) czêœæ dzia³ki nr 354/12 o powierzchni ~0,28 ha (Plan 2),
b) dzia³kê nr 460/2 o powierzchni ~0,18 ha (Plan 3),
c) czêœæ dzia³ki nr 454/9 o powierzchni ~0,13 ha (Plan 4).
Ustala siê zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ jako podstawowe przeznaczenie terenu wraz z towarzysz¹cymi budynkami gospodarczymi i gara¿ami.
2. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê mo¿liwoœæ realizacji:
1) obiektów us³ugowych (wolnostoj¹cych lub wbudowanych
w budynki mieszkalne) o uci¹¿liwoœci, okreœlonej w przepisach szczególnych zamykaj¹cej siê w granicach terenu
inwestycji,
2) sieci, urz¹dzeñ i obiektów infrastruktury technicznej,
3) dróg wewnêtrznych, nie wydzielonych dojazdów,
4) zieleni urz¹dzonej i ma³ej architektury.
3. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ (w ramach przeznaczenia dopuszczalnego), wymienionych w ust. 2 jest dostosowanie ich do wymogów i charakteru przeznaczenia podstawowego terenu. Powierzchnia zabudowy us³ug nie mo¿e
przekroczyæ 20 % powierzchni terenu objêtego planem.
4. Przy realizacji budynków na terenie obejmuj¹cym dzia³kê
nr 354/12 obowi¹zuje zachowanie linii zabudowy od istniej¹cej drogi (granicy dzia³ki nr 354/9) w wielkoœci min. 5 m.
5. Przy realizacji budynków na dzia³ce nr 454/9 obowi¹zuje zachowanie:
- linii zabudowy w odleg³oœci co najmniej 5 m od granicy
istniej¹cych dróg (dzia³ki nr 454/28 i 454/14),
- strefy technicznej od linii elektroenergetycznej napowietrznej wysokiego napiêcia zgodnie z rysunkiem planu.
6. Dostêpnoœæ komunikacyjna terenów z dróg publicznych poprzez istniej¹ce dojazdy.
7. Warunkiem lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ na terenach oznaczonych symbolem "MN" jest tak¿e spe³nienie ustaleñ zapisanych w § 4, § 5 i § 6.
Rozdzia³ IV - PRZEPISY KOÑCOWE
§8
Ustala siê stawkê procentow¹ wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.) w wysokoœci 10 %.
§9
Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Raba Wy¿na.
§ 10
1. Uchwa³a podlega og³oszeniu i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
30 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Ma³opolskiego.
2. Uchwa³a podlega równie¿ publikacji na stronie internetowej
Gminy Raba Wy¿na.
Przewodnicz¹cy Rady Gminy Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XLI/367/2009
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 26 listopada 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI: RABA WY¯NA, ROKICINY PODHALAÑSKIE, SIENIAWA I PODSARNIE W GMINIE RABA WY¯NA
wieœ Raba Wy¿na
PLAN NR 1
dzia³ki nr: 378/9, 378/10, 378/11, 378/12, 378/13, 378/14, 378/15 i 353,29
RYSUNEK PLANU

SKALA 1:1000*
UK£AD SEKCJI

1

2

* 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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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XLI/367/2009
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 26 listopada 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI: RABA WY¯NA, ROKICINY PODHALAÑSKIE, SIENIAWA I PODSARNIE W GMINIE RABA WY¯NA
- wieœ Raba Wy¿na
PLAN NR 2
czêœæ dzia³ki nr 354/12

Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 793
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RYSUNEK PLANU

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 Raba Wy¿na: M. Wojdy³a
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XLI/367/2009
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 26 listopada 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI: RABA WY¯NA, ROKICINY PODHALAÑSKIE, SIENIAWA I PODSARNIE W GMINIE RABA WY¯NA
- wieœ Raba Wy¿na
PLAN NR 3
dzia³ka nr 460/2

SKALA 1:1000*
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* 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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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XLI/367/2009
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 26 listopada 2009 r.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
WSI: RABA WY¯NA, ROKICINY PODHALAÑSKIE, SIENIAWA I PODSARNIE W GMINIE RABA WY¯NA
- wieœ Raba Wy¿na
PLAN NR 4
czêœæ dzia³ki nr 454/9

SKALA 1:1000*
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* 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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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XLI/367/2009
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 26 listopada 2006 r.

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XLI/367/2009
Rady Gminy Raba Wy¿na
z dnia 26 listopada 2009 r.
Rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na
w sprawie uwag do projektu zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego
w Gminie Raba Wy¿na

Rozstrzygniêcie Rady Gminy Raba Wy¿na w sprawie
realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji
które nale¿¹ do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach
ich finansowania

Rada Gminy Raba Wy¿na po zapoznaniu siê z oœwiadczeniem Wójta Gminy Raba Wy¿na z dnia 19 listopada 2009 r.,
stwierdzaj¹cym brak uwag do projektu zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wy¿na,
Rokiciny Podhalañskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba
Wy¿na, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XIX/160/2004 z dnia
29 marca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 121 poz. 1159 z 2004 r.)
w zakresie przeznaczenia terenów w rejonie:

W zwi¹zku z tym ¿e zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Raba Wy¿na, Rokiciny Podhalañskie, Sieniawa i Podsarnie w Gminie Raba Wy¿na, zatwierdzonego Uchwa³¹ Nr XIX/160/2004 z dnia 29 marca 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Ma³op. Nr 121 poz. 1159 z 2004 r.) w zakresie
przeznaczenia terenów w rejonie:

- dzia³ek nr: 378/9, 378/10, 378/11, 378/12, 378/13, 378/14, 378/
15 i 353/29 po³o¿onych we wsi Raba Wy¿na - na tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej,
- dzia³ek nr: 354/12, 460/2 i 454/9 po³o¿onych we wsi Raba
Wy¿na - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

- dzia³ek nr: 378/9, 378/10, 378/11, 378/12, 378/13, 378/14, 378/
15 i 353/29 po³o¿onych we wsi Raba Wy¿na - na tereny zabudowy produkcyjno-us³ugowej,
- dzia³ek nr: 354/12, 460/2 i 454/9 po³o¿onych we wsi Raba Wy¿na - na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- w okresie wy³o¿enia tego planu do publicznego wgl¹du i 14 dni
po wy³o¿eniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygniêcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.).

nie wprowadza zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
Gminy, Rada Gminy Raba Wy¿na stwierdza brak potrzeby
rozstrzygniêcia o sposobie realizacji inwestycji które nale¿¹
do zadañ w³asnych Gminy oraz zasadach ich finansowania,
o którym mowa w art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŸn. zm.).
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