
 

 

UCHWAŁA

 NR XLVIII/381/2014 

RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

z dnia 10 lipca 2014 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Jurgów II 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) oraz w nawiązaniu do Uchwały 

Nr XLVII/365/2014 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JURGÓW-II, Rada Gminy 

Bukowina Tatrzańska uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JURGÓW II, 

wprowadzonego Uchwałą Nr VI/33/2007 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 kwietnia 2007 r. 

w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JURGÓW-II”, opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 465 z dnia 26.06.2007 r., poz. 3071, zmienionego Uchwałą 

Nr XV/107/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jurgów II opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego Nr 566 z dnia 06.12.2011 r., poz. 6170 oraz Uchwałą Nr XXXIX/290/2013 Rady 

Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 21 października 2013 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Jurgów II opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego z dnia 5.11.2013 r. poz. 6280, która składa się wyłącznie z tekstu planu stanowiącego treść 

niniejszej Uchwały i nie dotyczy zmiany rysunku planu, w zakresie określonym w § 2. 

§ 2. Zmienia się ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JURGÓW-II”, 

w następujący sposób.: 

1. zastępuje się w § 9 ust. 1 symbol „15.MN” symbolem „14a.MN”; 

2. zastępuje się w § 13 ust. 3 zapis „3.Uc – pow. 6,67 ha” zapisem „3.Uc – pow. 1,99 ha i 3a.Uc – 

pow. 4,45 ha.”; 

3. wykreśla się w § 4 ust. 13 pkt 1 symbol „MW”. 

§ 3. Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JURGÓW-II” nie wymaga 

powtórzenia czynności, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

                                                      
 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
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§ 4 Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JURGÓW-II” nie wymaga 

rozstrzygnięć, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w związku z czym nie zawiera załącznika „Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

nieuwzględnionych uwag zgłoszonych do projektu planu” oraz „Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 

i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych 

gminy”. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowina Tatrzańska 

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

Województwa Małopolskiego. 

§ 7. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 

Bukowina Tatrzańska. 

  

  Przewodniczący Rady Gminy 

Władysław Piszczek 
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