
 

 

UCHWAŁA

 NR XXXIX.286.2013 

RADY GMINY CZERNICHÓW 

z dnia 24 czerwca 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu 

przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem. 

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

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn zm.) Rada Gminy Czernichów uchwala, co 

następuje:  

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rezerwatu 

przyrody „Kajasówka” wraz z otoczeniem zwaną dalej „zmianą planu”, stwierdzając, że nie narusza ona 

ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernichów.  

§ 2.  

1. W uchwale Nr XXXVI.263.2013 Rady Gminy Czernichów z dnia 29 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małop. 

z dnia 17 maja 2013 r. poz. 3545), wprowadza się następujące zmiany:  

1) § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W granicach obszaru objętego planem znajduje się rezerwat przyrody 

„Kajasówka” utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 31 stycznia 

1962 roku (M. P. Nr 30, poz. 139 z dnia 7 kwietnia 1962 r.). Na terenie rezerwatu obowiązują szczególne 

zasady ochrony określone w w/w zarządzeniu.”;  

2) §10 ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „obowiązują zakazy, ograniczenia i dopuszczenia określone 

w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przyrody oraz w zarządzeniu, o którym mowa w § 7 ust. 3.”. 

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie 

internetowej gminy.  

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

Województwa Małopolskiego.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowy Gminy Czernichów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Renata Wolarek 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 22 lipca 2013 r.

Poz. 4631
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