
 

 

UCHWAŁA
∗∗∗∗ NR XX/122/2012 

RADY GMINY POLANKA WIELKA 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka  

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

(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z dnia 12 czerwca 2012 r.,  

poz. 647) Rada Gminy Polanka Wielka po stwierdzeniu braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka uchwala zmianę Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.  

§ 1. 1. Zmianie podlega Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka - 

uchwalony uchwałą Nr XVIII/111/2012 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 20 września 2012 r. (Dz. Urz. 

Województwa Małopolskiego z dnia 10 października 2012 r., poz. 4937), zwany dalej Planem dotych-

czasowym.  

2. Zakres zmiany planu wymienionego w ust. 1 wynika z postanowień uchwały Nr XX/121/2012 Rady 

Gminy Polanka Wielka z dnia z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka.  

§ 2. Rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1 uchwały nie ulega 

zmianie z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w § 4 niniejszej uchwały.  

§ 3. W tekście Planu dotychczasowego wprowadza się następującą zmianę:  

1) w § 36 ust. 1 symbol „ZL 1 ÷ 167” zastępuje się symbolem „ZL 1 ÷ 67”.  

§ 4. 1. Na rysunku Planu dotychczasowego wprowadza się następujące zmiany:  

1) na arkuszu nr 12 rysunku planu, na drodze publicznej klasy D oznaczonej symbolem „KDD 6”, skreśla się 

symbol „KDD 5”;  

2) na arkuszu nr 14 rysunku planu wprowadza się symbol „WSp 13” dla terenu wód powierzchniowych 

płynących wydzielonego liniami rozgraniczającymi.  

2. Zmienione arkusze nr 12 i nr 14 rysunku planu stanowią załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Polanka Wielka.  

§ 6. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej gminy Polanka Wielka.  

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 Przewodniczący Rady Stanisław Orlanka 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 7395



Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XX/122/2012 

Rady Gminy Polanka Wielka 

z dnia 30 listopada 2012 r. 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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