
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR VI.46.2015 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

z dnia 29 kwietnia 2015 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013 r. poz.594.) oraz art. 20 ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 199) Rada Miejska w Makowie 

Podhalańskim uchwala, co następuje: 

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

obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański zatwierdzonego Uchwałą Nr II.10.2014 

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014 r., zwaną dalej w skrócie „zmianą planu”, 

nie naruszającą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Maków 

Podhalański, uchwalonego Uchwałą VII/43/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 

12 maja 2011 r. 

2. Zmianą planu objęto wyłącznie fragmenty rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały 

Nr II.10.2014 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego miejscowość Grzechynia 

w gminie Maków Podhalański 

3. Zmiana planu dotyczy dwóch obszarów, których granice zostały określone załącznikach nr 1 i nr 2 do 

uchwały Nr VI.46.2015 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

obejmującego miejscowość Grzechynia w gminie Maków Podhalański.; 

4. Uchwala się zmianę rysunku planu, obejmującą obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 8US 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Uchwala się zmianę rysunku planu, obejmującą obszar oznaczony na rysunku planu symbolem 1US 

stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

6. Do niniejszej uchwały nie dołączono: 

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

do projektu zmiany planu; 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
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2) 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 zakresie objętym niniejszą zmianą planu. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego. 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim  

Henryk Bania 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr VI.46.2015 

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 

z dnia 29 kwietnia 2015 roku 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr VI.46.2015 

Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim 

z dnia 29 kwietnia 2015 roku 
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