
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR XXXVIII/240/2013 
RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH 

z dnia 28 października 2013 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice 
dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych 

Na podstawie art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z  późniejszymi zmianami) Rada Miejska 

w Sułkowicach po stwierdzeniu, iż przedłożony projekt nie narusza ustaleń obowiązującej zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułkowice, przyjętej Uchwałą 

Nr XXXVIII/295/09 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 1 października 2009 r.; zmienionej Uchwałą 

Nr VIII/31/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. Rady Miejskiej w Sułkowicach oraz Uchwałą Nr XXIV/135/12 z dnia 

30 sierpnia 2012 r. Rady Miejskiej w Sułkowicach, na wniosek Burmistrza uchwala się, co następuje:  

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice 

dla obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych przyjętego Uchwałą Nr XXIV/134/12 

Rady Miejskiej w Sułkowicach w dniu 30.08.2012 r. (Dz.U. z dnia 19 września 2012; poz. 4573) w zakresie 

określonym uchwałą Nr XXXII/206/13 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany planu. Przedmiotem zmiany planu jest wprowadzenie, wyłączenie do 

części tekstowej planu, zapisu umożliwiającego realizację usług publicznych, w tym przypadku przedszkola, na 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 113MU.  

2. Do niniejszej uchwały nie dołączono:  

1) załącznika graficznego, gdyż zmiana planu dotyczy wyłącznie tekstu ustaleń planu;  

2) załącznika w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż nie zostały złożone żadne uwagi 

do projektu zmiany planu,  

3) załącznika określającego sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych, gdyż nie zachodzi sytuacja konieczności realizacji zadań własnych gminy 

w związku z niniejszą zmianą planu.  

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

§ 2. 1. Zmienia się część tekstową Uchwały Nr XXIV/134/12 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dnia 

30.08.2012 r. (Dz.U. z dnia 19 września 2012; poz. 4573) w zakresie ustaleń zawartych § 11 ust. 2 tekstu planu, 

który uzyskuje brzmienie:  
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 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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2. Ustala się, że powierzchnia zabudowy nowopowstającego wolnostojącego pojedynczego budynku 

usługowego realizowanego w ramach przeznaczenia podstawowego określonego w ust. 1 pkt 1 i 2 wynosiła 

maksymalnie 150m
2
, za wyjątkiem terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 113MU, w którym dla 

realizacji budynków zabudowy usługowej o charakterze publicznym, w tym przedszkola, nie ustala się 

maksymalnej wielkości jego powierzchni zabudowy, pod warunkiem nie przekroczenia innych wskaźników 

i parametrów ustalonych w planie dla terenów MU.  

2. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Sułkowice dla 

obszaru miasta Sułkowice - w jego granicach administracyjnych przyjętego Uchwałą Nr XXIV/134/12 Rady 

Miejskiej w Sułkowicach w dniu 30.08.2012 r. (Dz.U. z dnia 19 września 2012; poz. 4573) pozostają bez 

zmian.  

PRZEPISY  KOŃCOWE 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sułkowice.  

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

Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Wiesław Moroń 
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