
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXXI/273/2014 

RADY GMINY MOGILANY 

z dnia 27 stycznia 2014 roku 

w sprawie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Mogilany wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów 

Na podstawie art.20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagos-

podarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Mogilany 

uchwala co następuje:  

§ 1. Uchwala się zmianę fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mogilany wzdłuż drogi krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów, zwanej dalej „zmianą planu miejscowego” 

stwierdzając, że nie narusza ona ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mogilany.  

§ 2. 1. W uchwale Nr XXVII/238/2013 Rady Gminy Mogilany z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 

zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mogilany wzdłuż drogi 

krajowej Nr 7 w miejscowości Libertów zmienia się rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1, 

będący integralną częścią niniejszej uchwały. Zmiana rysunku planu polega na zmianie obszaru opracowania 

poprzez wyłączenie z zakresu opracowania błędnie wprowadzonego terenu objętego działkami ewidencyjnymi 

o numerach 690/2, 690/3, 690/5 w Libertowie.  

2. Pozostałe ustalenia uchwały, o której mowa w ust. 1 nie ulegają zmianie. 

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

Województwa Małopolskiego.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mogilany.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Małgorzata Okarmus 
 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 7 lutego 2014 r.

Poz. 838



Załącznik 
do Uchwały Nr XXXI/273/2014 

Rady Gminy Mogilany 

z dnia 27 stycznia 2014 roku 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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