
 

 

UCHWAŁA

 NR XVII/108/2012 

RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO 

z dnia 30 marca 2012 r. 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.  

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 

1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

§ 1.  

1. W uchwale nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko wprowadza się następujące 

zmiany:  

1) w § 37 ust. 1 pkt 2 [strona 25 wiersz 31] zapis o treści: „dla pozostałych terenów stawka procentowa 

wynosi 5% (jeden procent)” otrzymuje nowe brzmienie: „dla pozostałych terenów stawka procentowa 

wynosi 1% (jeden procent)”;  

2) w § 35 ust.1 [strona 24, wiersz 37] zapis o treści: „Wyznacza się strefy ochrony sanitarnej czynnych 

cmentarzy zgodnie z przepisami odrębnymi, oznaczone na rysunku planu indeksem (c)” otrzymuje nowe 

brzmienie: „Wyznacza się strefy ochrony sanitarnej czynnych cmentarzy zgodnie z przepisami odrębnymi, 

oznaczone na rysunku planu indeksem (b)”.  

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny, stanowiący rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.  

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko do:  

1. ogłoszenia uchwały przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Nowym Brzesku,  

2. ogłoszenia o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu w miejscowej prasie,  

3. zawiadomienia na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  

mgr inż. Jan Sroga 

                                                      
 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 11 kwietnia 2012 r.

Poz. 1536



Załącznik  

do Uchwały Nr XVII/108/2012 

Rady Miejskiej Nowe Brzesko 

z dnia 30 marca 2012 r. 

 

          

           

 
 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 
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