
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXVI/204/2013 
RADY MIASTA JORDANOWA 

z dnia 27 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa  
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uk2 

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa po 

stwierdzeniu, iż przedłożony projekt nie narusza ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa przyjętego uchwałą nr XVI/117/2012 z dnia 05 czerwca 

2012 r. na wniosek Burmistrza Miasta Jordanowa uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa dla 

terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uk2, zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/245/2006 Rady 

Miasta Jordanowa z dnia 26 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 567 poz. 3572 z dnia 

11 września 2006 r.) wraz z późn. zm. przyjętymi uchwałami Rady Miasta Jordanowa: nr XIII/117/2008 z dnia 

25 lutego 2008 r. oraz Nr XXXIII/289/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r., zwaną dalej „zmianą planu”; w zakresie 

określonym uchwałą Nr XVII/129/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa 

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Uk2.  

2. Do niniejszej uchwały nie dołączono:  

1) załącznika graficznego, gdyż zmiana planu dotyczy wyłącznie tekstu ustaleń planu;  

2) załącznika w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż nie zostały złożone żadne uwagi 

do projektu planu,  

3) załącznika określającego sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych, gdyż nie zachodzi sytuacja konieczności realizacji zadań własnych gminy w tym 

zakresie. 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

§ 2. 1. Zmienia się część tekstową uchwały nr XXXVI/245/2006 Rady Miasta Jordanowa z dnia  

26 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego nr 567 poz. 3572 z dnia 11 września 2006 r.) wraz z późn. 

zm. przyjętymi uchwałami Rady Miasta Jordanowa: nr XIII/117/2008 z dnia 25 lutego 2008 r. oraz  

Nr XXXIII/289/2010 z dnia 30 czerwca 2010 r. uchwalającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Jordanowa w zakresie:  
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 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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1) ustaleń zawartych § 12 ust. 3  pkt 1  planu, który uzyskuje brzmienie: 

3. W celu ochrony i wykluczenia możliwości wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie, wokół czynnego 

cmentarza oznaczonego symbolem ZC1, tworzy się:  

1) w odległości 50 m od granic ”strefę ochrony sanitarnej" , z zakazem lokalizacji obiektów mieszkalnych, 

zakładów żywienia zbiorowego, produkcji i przechowywania żywności, „za wyjątkiem terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem Uk2”, w obrębie strefy dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych 

związanych z funkcją cmentarza, 

2) ustaleń zawartych w § 27 ust. 3, w którym wykreśla się słowa: a ponadto na terenie Uk2 obowiązują 

ustalenia § 12 ust. 3. 

2. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Jordanowa pozostają 

bez zmian. 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jordanowa.  

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

Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta Jordanowa 

mgr Maria Pudo 
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