
ZAŁĄCZNIK NR 4 

DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI 

NR L/356/2010 Z DNIA 3 MARCA 2010 ROKU 

 
W tekście studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia 

pt. „Uwarunkowania rozwoju i zagospodarowania przestrzennego” wprowadza się następujące 

zmiany (zaznaczone czcionką w kolorze niebieskim): 

- wprowadza się oznaczenia punktów i podpunktów:  

1. WPROWADZENIE 

1.1. Zakres prac nad studium 

1.2. Podstawa prawna i formalna opracowania 
- w pkt. 1.2 wprowadza się tekst: 

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia , 

zwane dalej „studium ”, zostało sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 

roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz.717, z 

późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w 

sprawie zakresu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(Dz. U. Nr 118 poz. 1233 z późniejszymi zmianami).  

Formalną podstawą opracowania zmiany studium jest uchwała nr XIX/131/2008 Rady Miejskiej w 

Alwerni z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia. 

- wprowadza się pkt 1.3 i 1.4: 

1.3. Rola studium w systemie planowania przestrzenn ego 
Studium jest dokumentem planistycznym określającym długookresowe zasady i kierunki rozwoju 

przestrzennego gminy. Jest dokumentem sporządzanym dla całego obszaru gminy. Zapisy 

studium uchwalone przez Radę Gminy nie stanowią przepisów prawa miejscowego, lecz są 

dokumentem o charakterze aktu kierownictwa wewnętrznego zobowiązującego władze 

samorządowe do realizacji określonej w studium polityki przestrzennej rozwoju gminy za pomocą 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – ustalenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne z zapisami studium. Studium nie stanowi 

podstawy do podejmowania decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji, ale jest 

dokumentem formalnym przy sporządzaniu wieloletnich programów inwestycyjnych, a takŜe przy 

przygotowywaniu aplikacji o przyznanie środków z funduszy europejskich. 

1.4. Przedmiotowy zakres studium 
Przedmiotowy zakres zmiany studium wynika z ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80,poz.717, z późniejszymi zmianami) 
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oraz z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 

2004 roku, Nr 118, poz.1233). 

Studium składa się z 2 części: 

I część to przedstawione w formie tekstowej i graficznej „Uwarunkowania rozwoju i 

zagospodarowania przestrzennego” obejmujące charakterystykę stanu istniejącego, jego 

ocenę oraz wnioski wynikające z diagnozy dotychczasowego zagospodarowania, a takŜe 

szans i zagroŜeń rozwoju gminy; 

II część to opracowane w formie tekstowej i graficznej „Kierunki zagospodarowania 

przestrzennego” mające charakter zapisów. W tej części studium zawarte jest teŜ 

uzasadnienie zawierające objaśnienie przyjętych rozwiązań w studium. 

Zakres opracowania zmiany został przedstawiony na załączniku graficznym nr 1 do  uchwały nr 

XIX/131/2008 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Alwernia.  

Zapisy będące treścią w/w zmiany studium zostały wyróŜnione z tekstu czcionką niebiesk ą. 

 

- pkt 2, 2.1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

 

„W określeniu misji i strategicznych celów rozwoju gminy i miasta Alwerni, wykorzystano materiały 

przygotowane ramach sesji strategicznej, zorganizowanej w grudniu 1998 r. (aktualizowana: 

grudzień 2005 rok) przez Fundację Promocji Gospodarczej Regionu Krakowskiego, przy 

współpracy Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Przekształceń Własnościowych oraz Wydziału 

Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Urzędu Gminy i Miasta Alwerni i Urzędu 

Statystycznego w Krakowie.” 

 

- pkt 2, 2.3 akapit drugi otrzymuje brzmienie: 

 

„Pojęcie zrównowaŜonego rozwoju zostało w następujący sposób zdefiniowane w art. 3 pkt 50 

ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 

z późn. zmianami): 

Przez rozwój zrównowa Ŝony „rozumie się przez to taki rozwój społeczno - gospodarczy, w 

którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z 

zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, 

w celu zagwarantowania moŜliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych 

społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń".” 

 

- pkt 3, 3.1, 3.1.1 akapit siódmy otrzymuje brzmienie: 
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„Całość obszaru gminy i miasta jest objęta ochroną prawną, w ramach Zespołu Jurajskich Parków 

Krajobrazowych (części Parków Tenczyńskiego i Rudniańskiego, Obszary Chronionego 

Krajobrazu, Rezerwat Przyrody Dolina Potoku Rudno).” 

 

- pkt 3, 3.1, 3.1.2 akapit siódmy, nr 3, ustęp drugi otrzymuje brzmienie: 

 

„W odniesieniu do miasta i gminy Alwerni wskazano następujące obszary prawnie chronione: 

� w południowej części gminy   - Rudniański Park Krajobrazowy, 

� północnej części gminy - Tenczyński Park Krajobrazowy, 

� na pozostałej części obszaru - Obszar Chronionego Krajobrazu Zespołu Jurajskich 

Parków Krajobrazowych, 

� Rezerwat Przyrody Dolina Potoku Rudno.” 

 

- w pkt 3, 3.1, 3.1.2 akapit siódmy, nr 10 dodaje się tekst: 

 

„W 2003 roku, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 

2001 r. Nr 141, poz. 1590 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 

zagospodarowania przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Departament 

Środowiska i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego sporządził 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, zwany dalej Planem.  

Celem opracowania Planu jest wypracowanie dokumentu strategicznego dla kształtowania 

przestrzeni województwa, określającego koncepcję podstawowych elementów przyszłej struktury 

przestrzennej województwa i powiązań funkcjonalnych między tymi elementami. Plan formułuje 

zasady realizujące politykę przestrzenną województwa i organizujące jego strukturę 

przestrzenną. Plan uwzględnia ustalenia strategii rozwoju województwa oraz ustalenia koncepcji 

przestrzennego zagospodarowania kraju i programy zawierające zadania rządowe słuŜące 

realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym. 

Plan pełni funkcję koordynacyjną (w tym informacyjną, regulacyjną i negocjacyjną), kontrolną i 

promocyjną (w tym inspirującą, marketingową i organizacyjną). Plan jest elementem planowania 

regionalnego, planowania przestrzennego i planowania zintegrowanego w województwie.” 

 

- w pkt 3, 3.1, 3.1.3 wprowadza się tekst oraz tabele: 

 

„Wniosek Wojewody Małopolskiego dla   zmiany studium został zamieszczony w wykazie 

wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Alwernia w miejscowości Brodła złoŜonych po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania 

zmiany studium dla uchwały nr XIX/131/2008 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 lutego 2008 r. w 
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sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium. Oryginał wniosku jest elementem 

dokumentacji planistycznej do opracowania w/w zmiany. 

 

Lp. 
Data 

wpływu 
wniosku 

Nazwa jednostki 
organizacyjnej i adres Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomości

, której 
dotyczy 
wniosek 

Uwagi 

1 2 3 4 5 8 

1. 02.03.2009 

Wojewoda Małopolski 
 

31 – 156 Kraków 
ul. Basztowa 22 

Uwagi i wnioski dotyczące zakresu i zawartości 
projektu zmiany studium w odniesieniu do ustaw: 

- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
- prawo ochrony środowiska, 
- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

 

- w pkt 3, 3.1, 3.1.4 wprowadza się tekst oraz tabele: 

 

„Uwagi i wnioski organów i instytucji właściwych do opiniowania i uzgadniania studium dla zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w 

miejscowości Brodła złoŜonych po zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzania zmiany 

studium dla uchwały nr XIX/131/2008 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany studium. Oryginały wniosków są elementami dokumentacji 

planistycznej do opracowania w/w zmiany.” 

 

Lp. 
Data 

wpływu 
wniosku 

Nazwa jednostki 
organizacyjnej i adres 

Treść wniosku 

Oznaczenie 
nieruchomości

, której 
dotyczy 
wniosek 

Uwagi 

1 2 3 4 5 8 

1. 02.03.2009 
Wojewoda Małopolski 

31 – 156 Kraków 
ul. Basztowa 22 

Uwagi i wnioski dotyczące zakresu i zawartości 
projektu zmiany studium w odniesieniu do ustaw: 

- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
- prawo ochrony środowiska, 
- o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

2. 09.02.2009 

Zarząd Województwa 
Małopolskiego 

31 – 156 Kraków 
ul. Basztowa 22 

Informacje i wnioski w formie wytycznych z ustaleń 
Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 

przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego 
Uchwałą Nr XLI/527/06 z dnia 30 stycznia 2006r. 

oraz ustaleń Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Małopolskiego 

przyjętej przez Sejmik Województwa Małopolskiego 
Uchwałą Nr XV/174/03 z dnia 22 grudnia 2003r. 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

3.  

Starosta Powiatu 
Chrzanowskiego 

32 – 500 Chrzanów 
ul. Partyzantów 2 

Brak odpowiedzi  Otrzymano 
zwrotki 

4.  
Urząd Gminy 
Czernichów 

32 – 070 Czernichów 
Brak odpowiedzi  

Otrzymano 
zwrotki 

5.  Urząd Gminy Babice 
32 – 551 Babice 

Brak odpowiedzi  Otrzymano 
zwrotki 

6.  Urząd Miasta i Gminy Brak odpowiedzi  Otrzymano 
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Chrzanów 
32 – 500 Chrzanów 

zwrotki 

7.  
Urząd Miasta i Gminy 

Trzebinia 
32 – 530 Trzebinia 

Brak odpowiedzi  
Otrzymano 

zwrotki 

8.  
Urząd Miasta i Gminy 

Krzeszowice 
32 – 065 Krzeszowice 

Brak odpowiedzi  
Otrzymano 

zwrotki 

9.  
Urząd Gminy 
Spytkowice 

34 – 116 Spytkowice 
Brak odpowiedzi  Otrzymano 

zwrotki 

10.  
Urząd Miasta i Gminy 

Zator 
32 – 640 Zator 

Brak odpowiedzi  Otrzymano 
zwrotki 

11. 04.03.2009 

Wojewódzki Urząd 
Ochrony Zabytków 
31 – 002 Kraków 
ul. Kanonicza 24 

Opinia konserwatorska dotycząca informacji o 
materiałach, które naleŜy wykorzystać przy 

opracowywaniu zmiany studium, a takŜe wytyczne 
konserwatorskie co do zawartości części graficznej i 

tekstowej opracowania. 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

12. 19.03.2009 

Wojewódzki  Sztab 
Wojskowy 

30 – 901 Kraków 
ul. Rydla 19 

Brak wniosków 
Cały obszar 

zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

13.  

Komenda 
Wojewódzka Policji w 

Krakowie 
31 – 546 Kraków 
ul. Mogilska 109 

Brak odpowiedzi  Otrzymano 
zwrotki 

14.  

Agencja 
Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego 

31 – 571 Kraków 
ul. Mogilska 109 

Brak odpowiedzi  
Otrzymano 

zwrotki 

15. 18.02.2009 

Komenda Powiatowa 
Państwowej StraŜy 

PoŜarnej w 
Chrzanowie 

32-500 Chrzanów  
ul. Ks. Skorupki 3 

Wytyczne dotyczące powiązań infrastruktury 
drogowej przedmiotowego terenu gminy z układem 

zewnętrznym, wynikające z Ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej, z 

późn. zm., Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i administracji z dnia 16 czerwca 

2003r. w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia 
w wodę oraz dróg poŜarowych oraz Rozporządzenia 

Ministra infrastruktury z dnia 7 maja 2004r. w 
sprawie sposobu uwzględniania w 

zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb 
obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

16.  

Międzynarodowy Port 
Lotniczy im. Jana 

Pawła II 
32 – 083 Balice 

ul. Medweckiego 84 

Brak odpowiedzi  Otrzymano 
zwrotki 

17. 26.02.2009 

Wojewódzki Inspektor 
Sanitarny w Krakowie 

31 – 202 Kraków 
ul. Prądnicka 76 

Informacja nt. zajęcia stanowiska po przedłoŜeniu 
projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

18. 11.02.2009 

Dyrektor Okręgowego 
Urzędu Górniczego w 

Krakowie 
31 – 542 Kraków 

ul. Lubicz 25 

Informacja o braku terenu górniczego na terenie 
opracowania, a tym samym brak podstawy prawnej 

do działania. 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

19.  

Geolog Powiatowy w 
Chrzanowie 

32 – 500 Chrzanów 
ul. Grzybowskiego 7 

Brak odpowiedzi  
Otrzymano 

zwrotki 

20. 25.02.2009 

Lasy Państwowe 
Nadleśnictwo 
Krzeszowice 

32 – 080 Zabierzów 
ul. Leśna 13 

Wytyczne dotyczące zachowania dróg o funkcji 
przeciwpoŜarowej oraz do wywozu surowca 

drzewnego; Wniosek o zachowanie istniejącej 
otuliny obszarów leśnych 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

21.  

Regionalny Zarząd 
Lasów Państwowych 

31 – 159 Kraków 
Al. Słowackiego 17a 

Brak odpowiedzi  Otrzymano 
zwrotki 

22.  

Dyrekcja Zespołu 
Jurajskich Parków 
Krajobrazowych 
31 – 227 Kraków 

ul. Vetulaniego 1A 

Brak odpowiedzi  Otrzymano 
zwrotki 
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23. 19.02.2009 

Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w 

Krakowie 
31 – 109 Kraków 

ul. Piłsudskiego 22 

Wniosek  o 
uwzględnienie w planie: nieobwałowanych obszarów 
bezpośredniego zagroŜenia powodzią na podstawie 

sporządzonego przez Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie „ Studium 

ochrony przeciwpowodziowej”; obszarów 
zagroŜonych zalaniem wodami powodziowymi (dla 

obszarów połoŜonych przy ciekach 
nieobwałowanych); obszary zagroŜone rozmyciem w 
czasie większych wezbrań; obszary bezodpływowe; 

obszary zagroŜone zalaniem w przypadku 
uszkodzenia wału przeciwpowodziowego lub 

przelania się przez koronę wału na Wiśle; pasów 
ochronnych wzdłuŜ cieków wodnych; zapisów 

umoŜliwiających administratorowi cieków wykonanie 
budowli hydrotechnicznych 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

24.  

Małopolski Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Krakowie 

31 – 153 Kraków 
ul. Szlak 73 

Brak odpowiedzi  
Otrzymano 

zwrotki 

25.  

Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w 

Krakowie 
30 – 085 Kraków 

ul. Głowackiego 56 

Brak odpowiedzi  Otrzymano 
zwrotki 

26.  

Powiatowy Zarząd 
Dróg 

32 – 500 Chrzanów 
ul. Grzybowskiego 7 

Brak odpowiedzi  Otrzymano 
zwrotki 

27. 09.02.2009 

PGNiG S.A. w 
Warszawie 

Regionalny Oddział 
Przesyłu w Tarnowie 
Terenowa  Jednostka 

Obsługi Klienta 
30 – 148 Kraków 

ul. Lindego 14 

Informacja o sieci gazowej wysokiego ciśnienia na 
terenie opracowania 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

28.  

Karpacka Spółka 
Gazownictwa sp. z o. 

o. 
Oddział Zakład 
Gazowniczy w 

Krakowie 
31 – 060 Kraków 
ul. Gazowa 16 

Brak odpowiedzi  
Otrzymano 

zwrotki 

29. 02.03.2009 

Telekomunikacja 
Polska S.A. 

31 – 510 Kraków 
ul. Kniaźniana 42 

Wniosek o uwzględnienie zapisów dot. utrzymania 
istniejących urządzeń i sieci teletechnicznych z 
moŜliwością ich rozbudowy i przebudowy oraz 

moŜliwości budowy i rozbudowy stacji bazowych 
oraz masztów telefonii komórkowej i radiofonii. 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

30. 16.02.2009 

Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne – 

Południe S.A. 
40 – 952 Katowice 

ul. Jordana 25 

Informacje dot. dwutorowej linii elektroenergetycznej 
220kV; Wytyczne do sposobu zagospodarowania 

terenów pod ww. linią wynikające z: Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów; 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych wartości 
hałasu w środowisku; PN-E-05100:1998 
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. 

Projektowanie i budowa. 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

31. 17.02.2009 

Zakład Energetyczny 
Kraków S.A. 

30 – 960 Kraków 
ul. Dajwór 27 

Wniosek o uwzględnienie istniejącego uzbrojenia 
energetycznego. Informacje dotyczące istniejącej 

sieci elektroenergetycznej oraz wytyczne do 
napowietrznych linii i stacji SN/nn zgodnie z ustawą 
Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. w późn. 

zm. 

Cały obszar 
zmiany 
studium 

Otrzymano 
zwrotki 

32.  

Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 

w Krakowie 
31 – 156 Kraków 
ul. Basztowa 22 

Brak odpowiedzi  Otrzymano 
zwrotki 

- w pkt 4, 4.1, 4.1.7 wprowadza się tekst: 
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„W północno-wschodniej części gminy, na granicy z gminą Czernichów (Poręba-Wrzosy) – 

sołectwo Brodła, znajduje się rezerwat przyrody „Dolina Potoku Rudno". Jest to rezerwat 

częściowy, leśno-krajobrazowy o powierzchni 95,94 ha, a wraz z otuliną 100,88 ha. Utworzony 

został Rozporządzeniem Wojewody Małopolskiego nr 2/2001 z dnia 4 stycznia 2001 roku w 

sprawie rezerwatu przyrody Dolina Potoku Rudno. Celem ochrony są tereny leśne, olszynka 

karpacka i ols, jedne z najlepiej zachowanych na obszarze Jury. Rezerwat obejmuje fragment 

dobrze zachowanego łęgu olszowego oraz znajdujące się po zachodniej stronie stanowiska 

geologiczne dawnego kamieniołomu porfirów „Orlej”. Osobliwością są stanowiska skrzypu 

olbrzymiego.” 

 

- pkt 5, 5.3, 5.3.2 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: 

 

„Szlaki turystyczne: 

Przez teren gminy Alwernia przechodzą fragmenty czterech szlaków turystycznych: 

� szlak Ŝółty: Chrzanów - Lipowiec - Alwernia - Krzeszowice, który za Krzeszowicami 

przybiera nazwę Szlaku Dolinek Jurajskich, o długości 38 km. Jest najdłuŜszą 

oznakowaną trasą prowadzącą po Garbie Tenczyńskim i najbardziej reprezentatywną, 

� szlak zielony: Alwernia - Poręba śegoty - Dolina Wrzosy (rezerwat) - Rybna -Czułów - 

Czułówek - Kajasowka (rezerwat) - Nowa Wieś Szlachecka - Czernichów. Szlak ten ma 

długość około 23 km. 

� szlak niebieski: Alwernia - Skowronek - Kamień - Czernichów - Brzeźnica (przez 

przeprawę promową), o długości około 20 km, 

� szlak czarny: tzw. Rudniański - od szlaku Ŝółtego w Grójcu - las Orlej (rezerwat Dolina 

Potoku Rudno) - gajówka Wrzosy - Dolina Wrzosy - przełom Rudna - las Kosiarz - Brodła 

Podlas - Czarny Las. Szlak ma długość 14 km. 

� szlak czerwony: od wsi Brodła w kierunku wschodnim przez rezerwat Zimny Dół i dalej w 

kierunku północno zachodnim do Krzeszowic.” 

- pkt 7, 7.2, 7.2.3 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: 

 

„Od drogi wojewódzkiej odchodzą drogi powiatowe: 

�  po stronie północnej: 

nr K1035 Brodła -Wrzosy, 

nr 18 300 Poręba - śegoty - Alwernia - Regulice, 

nr 18 301 Alwernia - Rudno, 

nr 18 302 Rudno - Nieporaz, 

nr 18 303 Zalas - Regulice, 
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�  po stronie południowej: 

nr 18 297 Brodła - PodłęŜe, 

nr 18 299 Poręba - śegoty - Kolonia.” 

 

- w części „WYKORZYSTANE MATERIAŁY ” dodaje się pozycje: 

 

� Wnioski złoŜone przez instytucje oraz osoby fizyczne po zawiadomieniu o przystąpieniu do 
sporządzenia zmiany studium,  

� Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego, 

� Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia, 
przyjęte uchwałą Nr 9/98/99 Rady  Miejskiej  Alwerni z dnia 22 grudnia 1999 roku, 

� Strategia Rozwoju Gminy Alwernia, Raport z sesji strategicznej, grudzień 1998, 
aktualizowana grudzień 2005 rok, 


