
 

 

UCHWAŁA∗ NR XXIX/308/2013 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

z dnia 26 lipca 2013 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego 

miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański 

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

(t j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 12 ust. 1 w zw. z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), oraz w związku z Uchwałą  

Nr XIII/146/2011 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmian w tekście miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

obejmującego miejscowość Kojszówka w Gminie Maków Podhalański, w zakresie zapisów dotyczących 

odległości budynków od terenów lasów oraz zalesień (dolesień),  

Rada Miejska w Makowie Podhalańskim po stwierdzeniu, że zmiana miejscowego planu nie narusza 

ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maków Podhalański 

uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość 

Kojszówka w Gminie Maków Podhalański.  

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczy korekty w treści 

uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego miejscowość 

Kojszówka w Gminie Maków Podhalański przyjętego Uchwałą nr XXII/214/05 RADY MIEJSKIEJ 
W MAKOWIE PODHALAŃSKIM z dnia 23 lutego 2005 roku, zwanej dalej „uchwałą”. 

§ 2. 1. Nowe brzmienie zapisów uchwały  

§6 pkt 24 otrzymuje brzmienie: 

12. Dla ustalonych w planie terenów zabudowy położonej w sąsiedztwie lasów lub dolesień, ustala się 

minimalną odległość od terenów leśnych, na podstawie przepisów odrębnych /właściwe rozporządzenie 

dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/.  

W § 17 tereny zieleni leśnej wprowadza się punkt 5, który otrzymuje brzmienie: 

5. Minimalna odległość budynków od terenów leśnych, na podstawie przepisów odrębnych /właściwe 

rozporządzenie dotyczące warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie/. 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 
Małopolskiego. 
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Rozdział 2. 
Przepisy końcowe  

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Makowa Podhalańskiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Henryk Bania 
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