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UCHWAŁA NR XLIII/388/2014
RADY GMINY LISZKI
z dnia 15 maja 2014 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Liszki
dla sołectw CHROSNA, CZUŁÓW, KASZÓW, RĄCZNA, JEZIORZANY, ŚCIEJOWICE, PIEKARY
uchwalonego Uchwałą Nr XII/87/07 Rady Gminy Liszki z dnia 13 września 2007 r.
z późniejszymi zmianami
▪ Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 18, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)
▪ Po stwierdzeniu, że projekt zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 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
sołectw Chrosna, Czułów, Kaszów, Rączna, Jeziorzany, Ściejowice, Piekary uchwalonego uchwałą
Nr XII/87/07
Rady
Gminy
Liszki
z dnia
13 września
2007 r.,
zmienionego
Uchwałą
Nr LVI/550/2010 Rady Gminy Liszki z dnia 8.11.2010 r. oraz uchwałą Nr XXII/181/2012 Rady Gminy Liszki
z dnia 20.09.2012 r., zwanego dalej planem.
2. Zmiana dotyczy korekty tekstu ww. uchwały dla terenów rolno-produkcyjnych o symbolu planu R/P2.
3. Ustalenia planu składają 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. 1. W uchwale Nr XII/87/07 Rady Gminy Liszki z dnia 13 września 2007 r. wprowadza się następujące
zmiany:


Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez
Wojewodę Małopolskiego.
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1) §11 ust. 1 pkt 3 dopisuje się literę e) w brzmieniu:
„e) boisko sportowe w terenie R/P2 – co najmniej 2 miejsca parkingowe dla autobusów oraz co najmniej
30 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych; obowiązuje zakaz realizacji parkingu bez ujęcia
wód opadowych w system kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej w postaci rowów izolowanych
oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie ich przed wprowadzaniem do wód i do ziemi do
poziomu wymaganego przepisami odrębnymi oraz bez awaryjnych zasuw odcinających.”;
2) §60 ust. 2 – po słowie „działalnością gospodarczą” dopisuje: „; dodatkowo w terenie R/P2 jako
przeznaczenie podstawowe ustala się boiska i inne obiekty sportowe”;
3) §60 ust. 4 dopisuje się punkt 5 w brzmieniu:
„w terenie R/P2 – szatnie i inne obiekty i urządzenia związane z boiskiem sportowym (w tym
piłkochwyty)”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Liszki.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/388/2014
Rady Gminy Liszki
z dnia 15 maja 2014 r.
SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO
WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY LISZKI dla sołectw CHROSNA, CZUŁÓW, KASZÓW, RĄCZNA,
JEZIORZANY, ŚCIEJOWICE, PIEKARY
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W terminie określonym w ogłoszeniu Wójta Gminy Liszki nie wniesiono uwag do przedmiotowego
planu.
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor
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Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/388/2014
Rady Gminy Liszki
z dnia 15 maja 2014 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. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
przyjmując zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
Środki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych Gminy,
będą pochodzić z Budżetu Gminy Liszki oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy
operacyjnych i pomocowych. Starania o pozyskanie środków ze strukturalnych funduszy operacyjnych
i środków pomocowych będą prowadzone samodzielnie przez Gminę.
Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzona będzie we współdziałaniu z innymi
podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi i inwestującymi na terenie Gminy, tak aby optymalizować
wydatki publiczne, np. poprzez budowę infrastruktury technicznej w trakcie budowy lub przebudowy dróg,
bądź innych inwestycji realizowanych na terenie Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Liszki
mgr inż. Zbigniew Kaczor

