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                               PROJEKT                                                         
WYŁOŻONY DO PUBLICZNEGO WGLĄDU                                                       

                                                                                                                                
UCHWAŁA NR …………. 

RADY MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA 

z dnia …………... 

w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741 z późn. zm.) zwanej 
dalej „ustawą”, Rada Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna stwierdza, że zmiana części tekstowej 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie nie narusza 
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Uzdrowiskowej Muszyna, uchwalonego uchwałą Nr XIX/181/2000 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna z dnia 28 czerwca 2000 roku z późn. zm. i uchwala co następuje: 

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE 

                                                                                 § 1.  

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” 
w Muszynie, uchwalonego uchwałą Nr XIX.258.2012 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
z dnia 23 lutego 2012 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r. poz. 1141 z późn. zm.) w zakresie 
zmiany ustaleń zawartych w § 6 ust. 1 i ust. 3 pkt 3 części tekstowej planu - zwaną w tekście 
niniejszej uchwały „zmianą planu”.  

2. Zmiana planu została opracowana w oparciu o uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna Nr XXXIV.402.2021 z dnia 27 maja 2021r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Zapopradzie/Mikowa w Muszynie.  

                                                                                 § 2.  

1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową zmiany planu. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnięcia  Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna – podjęte w trybie art. 20 „ustawy” 

– o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu oraz o sposobie realizacji 
zapisywanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych – jako załącznik Nr 1, 

2) dane przestrzenne tworzone dla „zmiany planu”, o których mowa w Rozdziale 5a „ustawy” jako 
załącznik Nr 2. 

 

                                                                                 § 3.  

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. „uchwale” – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały, 

2. „planie miejscowym” – należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie, uchwalony uchwałą Nr XIX.258.2012 Rady 
Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 23 lutego 2012 r. (t.j. Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 
z 2018r. poz. 1141 z późn. zm.). 
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Rozdział 2. 
USTALENIA ZMIANY PLANU 

 

                                                                                 § 4.  

W ustaleniach tekstowych „planu miejscowego” wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 „1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego Uzdrowiska 

Muszyna oraz ochrony warunków naturalnych i kształtowania pozostałych elementów środowiska 
przyrodniczego w obrębie obszaru opracowania obowiązuje zachowanie wartości 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych w warunkach racjonalnego 
zagospodarowania oraz cele operacyjne - ekologiczne, kulturowe, krajobrazowe i społeczne 
wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach 
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 
1301), uchwały Nr XLII/617/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 marca 
2010 roku w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Muszyna (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 193, 
poz. 1275 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLII/640/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 
23 października 2017 r. w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 
2017 r. poz. 7239).”; 

2) W § 6 ust. 3, pk3 otrzymuje brzmienie: 
 „3)  prowadzenia czynności i realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale Sejmiku Województwa 

Małopolskiego w sprawie Popradzkiego Parku Krajobrazowego (PPK) z uwzględnieniem 
wyłączeń z zakazów określonych w uchwale Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie 
PPK w tym wyłączenia z zakazu realizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na 
środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę i krajobraz Parku lub dla których 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie nie stwierdził konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;”. 

 
  Rozdział 3. 

PRZEPISY KOŃCOWE 
 

          § 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

 

          § 6.  

 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na 
stronie internetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego. 


