
 

 

UCHWAŁA

 NR VIII/148/2015 

RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU 

z dnia 15 września 2015 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/58/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Śródmieścia w Olkuszu 

Na podstawie art. 18ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 594, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 8, art. 15, art. 20 ust. 1, w związku 

z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2015 r. 

poz. 199, z późn. zm.) w nawiązaniu do Uchwały Nr VIII/147/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 

15 września 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany Uchwały Nr V/58/2015 Rady Miejskiej 

w Olkuszu z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów Śródmieścia w Olkuszu, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz 

Rada Miejska w Olkuszu 

stwierdza, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

Śródmieścia w Olkuszu nie narusza ustaleń Studium i uchwala: 

§ 1. W tekście Uchwały Nr V/58/2015 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów Śródmieścia w Olkuszu w celu ustalenia 

minimalnego wskaźnika liczby miejsc parkingowych dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, § 17 pkt 2 

tabela „L.p.1” otrzymuje brzmienie: 

Lp. Obiekt Jednostka 

obliczeniowa 

Minimalny wskaźnik liczby miejsc 

parkingowych 

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne 

i wielorodzinne 

1 mieszkanie 1 lub garaż 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz. 

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

internetowej Miasta i Gminy Olkusz. 

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

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 

Małgorzata Bień 

                                                      

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 października 2015 r.

Poz. 5839
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