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z dnia 31 stycznia 2012 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla części
wsi Mników
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.);
Po stwierdzeniu, że projekt planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Liszki Rada Gminy Liszki uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Ustalenia ogólne
§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki dla części wsi
Mników, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Liszki nr XLII/427/09 z dnia 14 października 2009 r., zwany
dalej planem.
2. Plan składa się z:
1) tekstu niniejszej uchwały,
2) załącznika nr 1, zawierającego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu,
3) załącznika nr 2, zawierającego informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.
§ 2. W uchwale Rady Gminy Liszki nr XLII/427/09 z dnia 14 października 2009 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 30 ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„powierzchnia rzutu bryły budynku w terenach U/P1, U/P2, U/P3 nie może przekroczyć: U/P1 4000m2, U/P2 - 400 m2, U/P3 – 3000m2. W przypadku realizacji jednego obiektu na terenach U/P1
i U/P3 dopuszcza się realizację jednego obiektu o łącznej powierzchni do 8000m2, przy czym powierzchnia
części budynku znajdującego się w terenie U/P3 nie może być większa niż 3000m2”.
§ 3. Na obszarze objętym niniejszym planem, traci moc plan miejscowy uchwalony uchwałą Rady Gminy
Liszki nr XLII/427/09 z dnia 14 października 2009 r. w zakresie określonym w § 2.


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/119/2012
Rady Gminy Liszki
z dnia 31 stycznia 2012 r.
SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Wykaz dotyczy: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mników
Lp. z rozstrzygnięcia Wójta w sprawie rozpatrzenia
uwagi z wyłożenia

Treść
uwagi

Oznaczenie nieruchomości, której
dotyczy uwaga

Lp.
1

2

3

4

Rozstrzygnięcie Rady Gminy – załącznik do uchwały nr
XVI/119/2012
Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona

5

6

Uwagi
7

Uwaga: Integralną częścią wykazu jest zbiór złożonych wniosków.
W trakcie wyłożenia nie zgłoszono uwag, które stanowiły by przedmiot rozstrzygnięcia Rady.
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/119/2012
Rady Gminy Liszki
z dnia 31 stycznia 2012 r.
Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity DZ. U. Nr 80, poz. 717 z 2003 roku) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
Zmiana planu nie pociąga za sobą realizacji nowych zadań z zakresu infrastruktury technicznej, a tym
samym nie występuje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor

