
 

 

UCHWAŁA

 NR XXV/183/12 

RADY GMINY ZABIERZÓW 

z dnia 27 lipca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, 

Rząska, Szczyglice w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów 

z dnia 15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 3506 z dnia 18 lipca 2012 r.)  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. w Dz. U.  

z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. w Dz. U. z 2012 r., poz. 647), Rada Gminy uchwala  

co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Balice, Rząska, 

Szczyglice w Gminie Zabierzów przyjętego Uchwałą Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia  

15 czerwca 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego, poz. 3506 z dnia 18 lipca 2012 r.), polegającą na tym, że:  

1) przepis § 24 ust. 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie:  

„Jeżeli wysokość istniejącego budynku, do którego przylegać będzie nowy budynek, została 

przekroczona, nie obowiązują maksymalne wysokości ustalone w pkt 10; w takiej sytuacji należy 

stosować przepisy § 23 ust. 9;”; 

2) przepis § 25 ust. 6 pkt 12 otrzymuje brzmienie:  

„Jeżeli wysokość istniejącego budynku, do którego przylegać będzie nowy budynek, została 

przekroczona, nie obowiązują maksymalne wysokości ustalone w pkt 10; w takiej sytuacji należy 

stosować przepisy § 23 ust. 9;”; 

3) przepis § 46 ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„Dla terenów TK obowiązują warunki zagospodarowania zgodnie z przepisami odrebnymi.”, 

– po stwierdzeniu, że wskazana wyżej zmiana nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zabierzów.  

§ 2. Uchwała Nr XXIII/168/12 Rady Gminy Zabierzów z dnia 15 czerwca 2012 r. nie doznaje zmian 

w pozostałej części.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zabierzów.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy Zabierzów  

mgr Maria Kwaśnik 
 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 sierpnia 2012 r.

Poz. 3893
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