
 
 

UCHWAŁA ∗∗∗∗ NR XIII/85/2012 
RADY GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA  

z dnia 2 lutego 2012 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów - 
Luborzyca uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Nr XIX/110/04  

z dnia 19 lipca 2004 roku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 i 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami), Rada 
Gminy Kocmyrzów - Luborzyca uchwala co następuje:  

§ 1. W wyniku stwierdzenia oczywistej omyłki na Rysunku Planu, powodującej niespójność oznaczeń 
w części graficznej planu w odniesieniu do działek o numerach 212/2, 212/3, 212/4, 212/5 oraz części działek 
o numerach 212/7 i 212/16 położonych w sołectwie Dojazdów w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca, zmienia się 
Uchwałę Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca Nr XIX/110/04 dnia 19 lipca 2004 r sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, zmienioną Uchwałą  
Nr XX/125/08 z dnia 18 lipca 2008 roku (Dz.Urz. Województwa Małopolskiego Nr 245, poz. 2717 z dnia 25 
sierpnia 2004 r., zm. Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 568, poz. 3735 z dnia 29 sierpnia 2008 r.)  

§ 2. Zmienia się Rysunek Planu, w obszarze objętym zmianą, obejmującym działki o numerach 212/2, 
212/3, 212/4, 212/5 oraz części działek o numerach 212/7 i 212/16, położone w sołectwie Dojazdów w gminie 
Kocmyrzów-Luborzyca, o których mowa w § 1, w następujący sposób:  

1) zmienia się indeks – wyróżnienie literowe „k”  przy symbolu oznaczającym przeznaczenie terenu MN1 - 
tereny zabudowy mieszkaniowej - położone w strefie podmiejskiej, na indeks „x”  oznaczający położenie 
terenu objętego zmianą w obszarze narażonym na okresowe wylewy wód i podmakanie w terenach 
bezodpływowych; wyróżnienie terenu objętego zmianą indeksem „k”, gdzie indeks „k” wskazuje na 
położenie terenów w strefie oddziaływania ruchu kolejowego jest błędne, a także pozostaje w konflikcie 
z drugim prawidłowo zastosowanym na Rysunku Planu oznaczeniem graficznym – kreskowaniem 
jasnozielonym na tle adekwatnym z przeznaczeniem terenu – zgodnym z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.  

2) symbol przeznaczenia terenu objętego zmianą otrzymuje oznaczenie MN1x, zgodnie z załącznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.  

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

 Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca mgr Małgorzata Doniec 

 
                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Poz. 704

———————————————————————————————————————————

Kraków, dnia 23 lutego 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY



 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca  
mgr Małgorzata Doniec 
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