
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/184/11 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 16 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu 

eksploatacji surowców i produkcji ceramiki budowlanej w Kupnie  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 

zmianami) Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala co następuje:  

§ 1. Stwierdzając zgodność ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonego uchwałą nr XXV/207/2000 Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami – uchwala się I zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu eksploatacji surowców i produkcji ceramiki 

budowlanej w Kupnie, uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/326/05 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 

25 sierpnia 2005 r.  

§ 2. 1. W uchwale Nr XXXVIII/326/05 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 25 sierpnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2005 terenu eksploatacji 

surowców i produkcji ceramiki budowlanej w Kupnie, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego Nr 121 poz. 1919 z dnia 23.09.2005 r. wprowadza się następującą zmianę: w § 2 ust 2 punkt 

4 otrzymuje następujące brzmienie:  

"4) zachowanie warunków przepływu wód potoku Górnianka i rowów odwadniających, przy czym 

mogą być przełożone trasy przebiegu potoku i rowów, w sposób nie kolidujący z warunkami eksploatacji 

surowców i nienaruszający warunków zagospodarowania terenów sąsiednich, ".  

2. Zachowują moc obowiązującą:  

1) przepisy uchwały wymienionej w § 2 ust. 1 nie zmienione niniejszą uchwałą,  

2) załącznik Nr 1 do uchwały wymienionej w § 2 ust. 1.  

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.  

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

Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodniczący Rady 

 

Marek Opaliński 

 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY

Rzeszów, dnia 12 stycznia 2012 r.
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