
 

 

UCHWAŁA
∗

 NR XL/314/13 

RADY MIEJSKIEJ W ZATORZE 

z dnia 30 kwietnia 2013 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska 

w Zatorze po stwierdzeniu braku naruszenia ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Zator uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zator polegającą  

na usunięciu i korekcie linii zabudowy zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/283/13 Rady Miejskiej w Zatorze 

z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zator w zakresie likwidacji zbędnych linii zabudowy w jednostce 

1U2 w Graboszycach.  

§ 2. Sposób zmiany, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały jest przedstawiony na załączniku graficznym 

nr 1 do niniejszej uchwały, sporządzonym na kopii rysunku planu wymienionego w §1 niniejszej uchwały.  

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny, rysunek zmiany planu „Przeznaczenie 

i zasady zagospodarowania terenu” w skali 1:2000, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zatora.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Zatorze 

dr inż. Stanisław Orlicki 

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 21 maja 2013 r.

Poz. 3604



 
* 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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