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� Załącznik nr 4 do Uchwały, zawierający Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej 
w Myślenicach o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
zmiany studium;  

� Załącznik nr 5 do Uchwały, stanowiący Tom I – „Diagnoza stanu 
istniejącego - Uwarunkowania i możliwości rozwoju”, w formie 
ujednoliconej z wyróżnieniem zmian studium; 

� Załącznik nr 6 do uchwały, stanowiący Tom II – „Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego”, w formie ujednoliconej 
z wyróżnieniem zmian studium; 

� Załącznik nr 9 do uchwały zawierający uzasadnienie przyjętych 
rozwiązań oraz syntezę ustaleń zmiany studium  

□ Części graficznej obejmującej: 
� Załączniki nr 2a i 2b do uchwały, obejmujące zmienione fragmenty rysunku 

pn Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego 
� Załączniki nr 3a i 3b do uchwały, obejmujące zmienione fragmenty rysunku 

pn Kierunki zagospodarowania przestrzennego, 
� Załącznik nr 7 do uchwały, obejmujący rysunek zatytułowany 

Uwarunkowania i możliwości rozwoju, w formie ujednoliconej 
z wyróżnieniem zmian studium,  

� Załącznik nr 8 do uchwały, obejmujący rysunek zatytułowany Kierunki 
zagospodarowania przestrzennego, w formie ujednoliconej z 
wyróżnieniem zmian studium. 

Rysunki zmiany studium zostały zapisane w formie elektronicznej na bazie 
programu EWMAPA 12FB. 

 
2.2. W rozdziale II. zatytułowanym KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO w punkcie 1. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE 
PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW, 
w podpunkcie 1.2. Kierunki rozwoju i przekształceń struktury przestrzennej, 
w części dotyczącej terenów przeznaczonych dla funkcji produkcyjno – 
usługowej w strefie urbanizacji (I), po słowach Na rysunku Studium zatytułowanym 
Kierunki zagospodarowania przestrzennego istniejące tereny produkcyjno-
usługowe przeznaczone do utrzymania, porządkowania, rozbudowy i kontynuacji 
oraz nowe tereny produkcyjno - usługowe oznaczono kolorem fioletowym i 
symbolem PU, wprowadza się zapis o brzmieniu: 
oraz symbolem PU1. 
Na zakończenie akapitu dotyczącego „Podstawowego kierunkiem działań w 
terenach przeznaczonych dla rozwoju funkcji produkcyjno-usługowej (…) 
wprowadza się zapis o brzmieniu: 
W ramach terenów PU1 ustala się możliwość realizacji obiektów o funkcji 
edukacyjno – badawczo – naukowej i biurowej oraz utrzymuje się lokalizację 
istniejącej stacji paliw. 
Na zakończenie opisu terenów produkcyjno – usługowych w strefie urbanizacji 
(I) wprowadza się zapis o brzmieniu: 
W terenach produkcyjno – usługowych oznaczonych symbolem PU1, dopuszcza 
się możliwość korekty przebiegu cieków powierzchniowych i rowów, przy 
zachowaniu ich drożności, ciągłości oraz możliwie największego zróżnicowania 
hydromorfologicznego wraz z odtworzeniem ich naturalnej obudowy biologicznej. 
Ponadto w podpunkcie 1.2. Kierunki rozwoju i przekształceń struktury 
przestrzennej, w strefie urbanizacji (I), w części dotyczącej terenów zieleni 


