
 

 

UCHWAŁA

 NR XVIII/166/2012 

RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH 

z dnia 12 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część 

Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic.  

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. 1591 z późniejszymi zmianami),  

- 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 roku poz. 647)  

Rada Miejska w Wadowicach stwierdzając, że nie narusza się ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wadowice, którego zmianę zatwierdzono Uchwałą 

Nr XIV/132/2012 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 06.06.2012 r.  

 

Uchwala 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część 

Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic.  

 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne  

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, 

część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic, uchwalonego Uchwałą Nr XV/125/2008 Rady 

Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 marca 2008 r. (opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Małopolskiego 

Nr 269 poz. 1680 z dnia 29 kwietnia 2008 r.) obejmuje zmianę tekstu planu, dla terenu oznaczonego w tym 

planie symbolem 3/P4.  

§ 2. Rysunek planu, o którym mowa w § 1 nie ulega zmianie.  

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wadowicach o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich 

finansowania;  

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Wadowicach o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do planu.  

Rozdział 2. 
Przepisy szczegółowe  

 

§ 4. W uchwale Nr XV/125/2008 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, 

część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic do § 29 ust.2 wprowadza się punkt 7 o treści:  

"7/ w terenie P4 możliwość budowy obiektów usługowych określonych w §4 ust.1 pkt 7 oraz obiektów 

produkcyjno - usługowych."  

 

Rozdział 3. 
Przepisy końcowe  

 

§ 5. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Burmistrzowi Wadowic.  

§ 6. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wadowicach.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

Zdzisław Szczur  

 

 

 

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVIII/166/2012   

Rady Miejskiej w Wadowicach   

z dnia 12 grudnia 2012 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania  

Rada Miejska w Wadowicach uchwalając zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru obejmującego część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz 

część Jaroszowic stwierdza, że podjęta zmiana planu nie powoduje potrzeby realizacji nowych inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

Zdzisław Szczur  
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVIII/166/2012   

Rady Miejskiej w Wadowicach   

z dnia 12 grudnia 2012 r.  

 

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W WADOWICACH  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu  

Rada Miejska w Wadowicach, po zapoznaniu się z oświadczeniem Burmistrza Wadowic  informującym, 

że do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego 

część Choczni, część Wadowic, część Gorzenia Dolnego oraz część Jaroszowic, w okresie jego 

wyłożenia do publicznego wglądu i 14 dni po zakończeniu wyłożenia, nie złożono uwag, stwierdza brak 

potrzeby rozstrzygnięcia, o którym mowa w 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).  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Wadowicach 

Zdzisław Szczur  
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