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ucHWAtA NR XXV/25 1 12001

Rady Gminy Liszki

z dnia 21. czerwca 2001 roku

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
fragmentu wsi Morawica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-

zqdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 13 poz.74 z 1996 r, z po2niej-

szymi zmianami oraz arl.26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodaro-

waniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz.139 z 1999 r. z po2-

niejszymi zmianami)

Rada Gminy Liszki uchwala, co nastqpuje:

Rozdzial I

Ustalenia og6lne

s 1.

1. Uchwala sig miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi

Morawica w gminie Liszki, zwany dalej ,,planem".

2. Ustalenia planu dotyczq obszaru polozonego pzy lotnisku w Balicach na terenie

dzialek: 899, 900, 901, 902, 903, 904, 907, 908, 909, 910, 911 ,912,913,922,
923, 924, 925, 926, 927, 928, 929 we wsi Morawica.

3. Ustalenia planu skladajq sig z:

1) tekstu niniejszej uchwaly,

2) zalqcznika nr 1 do niniejszej uchwaly w formie rysunku planu sporzqdzo-

nym na mapie sytuacyjno-wysokoSciowej w skali 1:2 000,

3) zalqcznika nr 2 do niniejszej uchwaly w formie rysunku planu spozqdzo-

nym na mapie ewidencji grunt6w w skali 1:2 000,



4. Rysunek planu zawiera nastqpujqce ustalenia:

1) linie rozgraniczajEce tereny o r62nym pzeznaczeniu oraz zr6znicowanych

warunkach ich zagospodarowania,

2) tereny o okreSlonym ponizej przeznaczeniu oraz zr62nicowanych warun-

kach ich zagospoda rowan ia oznaczone sym bo I e m :

KL - tereny obszar6w i urzqdzen lotniska.

3) zgodnie z wymogami ustaw szczeg6lnych - orientacyjnE lokalizacjq stano-

wisk archeologicznych kat. ll okreSlajqcq tereny, dla ktorych prowadzenie

prac ziemnych musi zosta6 popzedzone pzeprowadzeniem rozpoznania

wykopal iskowego stanowisk archeologicznych.

Rozdzial ll
Ustalenia dotyczqce przeznaczenia oraz zasad i warunk6w zagospodarowania

gruntow

$2.
1. t&yznacza siq TEREN OBIEKTOW I URZADZEN LOTNISKA (KL) z podstawo-

wym Wzeznaczeniem grunt6w pod lokalizacjq obiektow i urzqdzen lotniska wtaz

z towazyszqc4 infrastrukturq techniczn4 i kom un i kacyj ne.

s3.
Ustala siq nastqpujqce zasady obslugi obszaru sieciami infrastruktury technicznej:

1) zasilanie w wodq odbywa6 siq bqdzie z istniejqcej sieci wodociqgowej

Portu Lotniczego,

2) odprowadzanie Sciekow odbywa6 siq bqdzie do kanalizaqi zbiorczej,

3) zasilanie w energiq elektrycznq odbywac siq bqdzie drogq kablowq z ist-

niejqcych na terenie lotniska obwod6w,

4) sie6 teletechniczna bqdzie skablowana.

Rozdzial lll
Przepisy koricowe

s4.
WysokoS6 stawki sluz4cej naliczeniu oplaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, wynosi 07o.
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s5.
W obszaze objqtym planem traci moc miejscowy plan og6lny zagospodarowania pze-

stzennego gminy Liszki, zatwierdzony Uchwalq nr XVI/129192 Rady Gminy Liszki z

dnia 10.04.1992 r.

s6.
Wykonanie uchwaly powierza siq Zarzqdowi Gminy.

s7.
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Uzqdo-

wym Wojew6dztwa Malopolskiego.

Pzewodniczqcy Rady

3


