
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR II/18/14 

RADY GMINY NAWOJOWA 

z dnia 18 grudnia 2014 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym uchwałą Nr XXIII/182/2012 

Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną uchwałą Nr L/421/14 Rady Gminy 

Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póz. zm.) oraz w związku z uchwałą 

Nr II/17/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do zmiany uchwały 

Nr L/434/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym uchwałą 

Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 22 czerwca 2012r. zmienioną uchwałą Nr L/421/14 Rady 

Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014r. Rada Gminy Nawojowa, po stwierdzeniu, iż zmiana w zakresie 

oczywistej omyłki graficznej nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nawojowa, uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Uchwaleniu podlega zmiana w uchwale Nr L/434/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 

6 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Nawojowa – wieś Nawojowa w zakresie określonym uchwałą Nr XXIII/182/2012 Rady Gminy Nawojowa z dnia 

22 czerwca 2012 r. zmienioną uchwałą Nr L/421/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r. 

(Dz.U. Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 6386). 

2. Przedmiotem zmiany jest wyłącznie zmiana rysunku zmiany planu stanowiącego załącznik nr 1C do 

uchwały w zakresie sprostowania oczywistej omyłki graficznej wynikającej z technologii wydruku. 

3. Integralną część uchwały stanowi część graficzna zmiany planu, obejmująca rysunek zmiany planu 

w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1C do uchwały, ustalający przeznaczenie i zasady zagospodarowania 

terenów oraz zasady uzbrojenia terenu, zawierający korektę omyłki graficznej, będącej przedmiotem zmiany. 

§ 2. 1. W załączniku nr 1C do uchwały Nr L/434/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r. 

(Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2014r. poz. 6386) wprowadza się zmianę polegającą na  korekcie 

oczywistej omyłki graficznej  wynikającej z technologii wydruku w ten sposób, że na rysunku zmiany planu 

skorygowane zostało położenie podkładu mapy zasadniczej względem granic opracowania zmiany planu. 

2. Pozostałe postanowienia uchwały Nr L/428/14 Rady Gminy Nawojowa z dnia 6 listopada 2014 r. 

zawarte w części tekstowej ustaleń zmiany planu oraz w załącznikach nr 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 1I, 

1J, 1K, 1L, 2, 3 pozostają bez zmian. 
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§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nawojowa. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Jacenty Skrzypiec 
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* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

Przewodniczący Rady

Jacenty Skrzypiec
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