
UCHWAŁA* NR 107/VII/2019
RADY MIASTA GORLICE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miasto Gorlice - Plan Nr 3” przy ul. Podkościelnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) zwanej dalej „u.p.z.p.” - Rada 
Miasta Gorlice uchwala, co następuje:

I.  PRZEPISY OGÓLNE.

§ 1. 1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - 
Plan Nr 3” nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Gorlice” wprowadzonego Uchwałą Nr 151/XVII/99 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 listopada 1999 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3”, 
zatwierdzonego Uchwałą Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego z 2006 r. Nr 889, poz. 5400, z późn. zm.) - w zakresie objętym Uchwałą Nr 511/XLII/2017 
Rady Miasta Gorlice z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” - zwaną dalej „zmianą planu”.

§ 2. 1. Zmiana planu wymieniona w § 1 ust. 2 składa się z tekstu zmiany planu stanowiącego treść 
niniejszej uchwały oraz załącznika graficznego Nr 1 - rysunku planu sporządzonego na kopii mapy zasadniczej, 
z oznaczeniem terenu objętego zmianą w skali 1:1000, stanowiącego integralną część uchwały.

2. Załącznikiem Nr 2 do uchwały jest rozstrzygnięcia Rady Miasta Gorlice podjęte w trybie art. 20 u.p.z.p. 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

3. Załącznikiem Nr 3 do uchwały jest rozstrzygnięcie Rady Miasta Gorlice o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych miasta i o zasadach 
ich finansowania.

4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o planie dotychczasowym, należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” wymieniony w § 1 ust. 2.

II.  USTALENIA ZMIANY PLANU.

§ 3. Zmienia się ustalenia planu dotychczasowego - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„Miasto Gorlice - Plan Nr 3” - w następujący sposób:

_______
* Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 
Wojewodę Małopolskiego.

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 maja 2019 r.

Poz. 3939



W Dziale II, Rozdziale IV, w § 8 - w „Ustaleniach dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej” 
planu dotychczasowego:

1. Skreśla się symbol „58 MN”.

2. Wprowadza się symbol „58a MN” - pow. 0,14 ha” z następującymi ustaleniami:

1) Podstawowe przeznaczenie terenu - budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne w zabudowie szeregowej 
(w formie pierzei zwartej).

2) Przeznaczenie dopuszczalne realizowane w ramach przeznaczenia podstawowego:

a) usługi podstawowe, realizowane jako wbudowane,

b) usługi komercyjne.

3) Na działkach nie obowiązuje zapewnienie stanowisk postojowych.

4) Istniejące obiekty utrzymuje się z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy z zachowaniem 
przepisów odrębnych.

5) Teren położony jest w strefie historycznego układu urbanistycznego Zespołu Staromiejskiego oraz w strefie 
nadzoru archeologicznego, dla których obowiązują zasady określone w § 3 ust. 2 dotychczasowego planu.

6) Obowiązuje linia zabudowy wyznaczona przez istniejący obrys poziomy budynków od strony ulic 
Mickiewicza, Podkościelnej i Legionów.

7) W przypadku przebudowy lub rozbudowy budynku oraz budowy nowego budynku w miejsce dokonanej 
rozbiórki - powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 80 % powierzchni działki.

8) W zagospodarowaniu działek nie obowiązuje wprowadzenie zieleni a wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej może być obniżony do wielkości 0 %.

9) Przy przebudowie, rozbudowie lub nadbudowie wysokość budynku nie może przekroczyć w kalenicy 9,5 m 
n.p.t. od strony przystokowej. Obowiązuje przy tym realizacja dachów jednospadowych, dwuspadowych 
lub wielopołaciowych o kącie nachylenia połaci 30° - 45° (nie dotyczy wyglądów dachowych) 
z dopuszczeniem odstępstw wynikających z potrzeby nawiązania do geometrii dachów sąsiednich. 
Dopuszcza się nawiązanie wysokości okapu dachu głównego do wysokości wyższego okapu sąsiedniego 
budynku - jeżeli wysokości okapów tworzą uskok. Zakaz przesuwania kalenicy w pionie oraz otwierania 
dachów na całej długości połaci. Kolorystyka dachów ciemnoczerwona, ciemnobrązowa, grafitowa, 
ciemnozielona.

10) W zakresie infrastruktury technicznej obowiązują zasady podane w § 4 niniejszego planu.

11) Teren objęty zmianą planu położony jest w obszarze maksymalnego zasięgu terenów narażonych na 
zalanie wskutek zniszczenia zapory w Klimkówce. Obowiązują ograniczenia wynikające z warunków 
korzystania z wód regionu wodnego.

§ 4. 1. Do czasu realizacji zagospodarowania ustalonego zmianą planu - dopuszcza się dotychczasowe 
użytkowanie i zagospodarowanie.

2. Pozostałe ustalenia planu dotychczasowego pozostają bez zmian.

III.  PRZEPISY KOŃCOWE.

§ 5. Uchwalenie niniejszej zmiany planu wywołuje skutki prawne w odniesieniu do planu dotychczasowego 
– zgodnie z art. 34 u.p.z.p.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gorlice.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

 
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

Robert Ryndak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 107/VII/2019

Rady Miasta Gorlice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 107/VII/2019
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Rady Miasta Gorlice w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” (teren „58a.MN” przy 

ul. Podkościelnej)

1. Projekt zmiany planu wyłożony był do wglądu publicznego w dniach od 8.02.2019 r. do 08.03.2019 r., 
po ogłoszeniu w prasie (29.01.2019 r.) i w obwieszczeniach, z nieprzekraczalnym terminem wniesienia uwag 
do 14 dni po ostatnim dniu wyłożenia.

2. Zgodnie z informacją Burmistrza Miasta Gorlice - w okresie wymienionym w pkt. 1 i podczas dyskusji 
publicznej - nie zostały wniesione żadne uwagi.

3. W związku z powyższym Rada Miasta stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa 
w art. 20 ust. 1 u.p.z.p. i nie wprowadza  zmian w projekcie planu.

 
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

Robert Ryndak
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 107/VII/2019
Rady Miasta Gorlice
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

R O Z S T R Z Y G N I Ę C I E

Rady Miasta Gorlice w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Miasto Gorlice - Plan Nr 3” - inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych Miasta Gorlice, oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Zgodnie z opracowaną dla potrzeb w/w zmiany planu „Prognozą skutków finansowych” oraz zgodnie 
z informacją Burmistrza Miasta Gorlice - budżet Miasta Gorlice w okresie prognozowanym nie będzie 
musiał pokrywać skutków finansowych uchwalenia zmiany planu. W związku z tym Rada Miasta Gorlice 
stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 u.p.z.p.

 
Przewodniczący Rady Miasta Gorlice

Robert Ryndak
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