
 

 

UCHWAŁA NR LIV/394/18 

RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH 

z dnia 14 sierpnia 2018 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce w zakresie 

terenów komunikacji – drogi publicznej 29KDD2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), po stwierdzeniu, że projekt zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce uchwalonego Uchwałą 

Nr XV/109/11 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2011 r., Rada Miejska w Dobczycach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobczyce, 

uchwalonego dnia 7 września 2016 r. Uchwałą Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Dobczycach,  zwaną dalej 

zmianą planu. 

2. Zasięg opracowania obejmuje teren wskazany w uchwale Nr XLVI/315/17 Rady Miejskiej 

w  Dobczycach z dnia 20 grudnia 2017 r. 

3. Zmiana planu dotyczy częściowej likwidacji terenów komunikacji - drogi publicznej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 29KDD2.  

4. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 - Rysunek zmiany planu w skali 1:2000, 

2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych w trakcie wyłożenia, 

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. 1. Zmiana zasięgu terenów (wyznaczonych liniami rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu, 

lub różnych zasadach zagospodarowania), o której mowa w § 1 przedstawiona została na załączniku nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

2. Pozostałe ustalenia planu uchwalonego Uchwałą Nr XXVI/164/16 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 

7 września 2016 r. zachowują ważność. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce. 

                                                      
 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2018 r.

Poz. 5745



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach 

Czesław Leszczyński 
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA DOBCZYCE w zakresie terenów komunikacji - drogi publicznej 29KDD2

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/394/18
Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14.08.2018 r.

skala 1:2000
0 50 100 m
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ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA DOBCZYCE w zakresie terenów komunikacji - drogi publicznej 29KDD2
Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/394/18
Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 14.08.2018 r.
LEGENDA I WYRYS ZE STUDIUM

LEGENDA
OZNACZENIA WYNIKAJĄCE Z USTALEŃ PLANU

granice obszaru objętego planem

linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

lub różnych zasadach zagospodarowania

> > nieprzekraczalne linie zabudowy

5-6MNU1 – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

9U1 – teren usług

2KU, 5KU, 11KU – tereny infrastruktury komunikacyjnej – parkingi

53KDW – teren komunikacji – drogi wewnętrzne

dobczyce_d2_kat_przezn_terenu_dissolveOZNACZENIA NIE STANOWIĄCE USTALEŃ PLANU

Główny Zbiornik Wód Podziemnych – GZWP nr 443 „Dolina rzeki Raby” pokrywający się

ze strefą ONO dla GZWP nr 443 (cały obszar objęty planem)

Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego
Miasta i Gminy Dobczyce

ustalenia obowiązującego planu

(Uchwała Rady Miejskiej w Dobczycach nr XXVI/164/16 z dnia 07.09.2016)
6MNU1
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Załącznik Nr 2  

do uchwały Nr LIV/394/18 

Rady Miejskiej w Dobczycach 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DOBCZYCE – 

W ZAKRESIE TERENÓW KOMUNIKACJI – DROGI PUBLICZNEJ 29KDD2 

Lp. 
Numer wg 

rozstrzygnięcia 

Burmistrza 

Data 

wpływu 

uwagi 
Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwaga nieuwzględniona 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 

załącznik do uchwały Nr 

,,,,,,,,,,,/2018 
z dnia ,,,,,,,,,,,.2018r. Uwagi 

uwaga 

uwzględniona 
uwaga 

nieuwzględniona 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

 

  

 

W terminie wyłożenia nie wpłynęły uwagi do przedmiotowej zmiany planu. 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach 

Czesław Leszczyński 
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Załącznik Nr 3  

do uchwały Nr LIV/394/18 

Rady Miejskiej w Dobczycach 

z dnia 14 sierpnia 2018 r. 

 

Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w zmianie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

przyjmując zasady finansowania wymienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Przedmiotowa zmiana planu miejscowego (ponowienie czynności proceduralnych w zakresie niezbędnym) 

nie pociąga za sobą konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej które należą do zadań 

własnych gminy. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach 

Czesław Leszczyński 
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