
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR 360/XL/2013 
RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH 

z dnia 17 grudnia 2013 roku 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Polanka w Gminie 
Myślenice - część II wydzielona na postawie uchwały Nr 199/XXV/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach 

z dnia 28 września 2012 roku 

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), art. 18 ust. 2 

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594; z późn. 

zm.), po stwierdzeniu, iż przedłożony projekt nie narusza ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Myślenice, zatwierdzonego Uchwałą  

Nr 407/LVIII/2010 Rady Miejskiej w Myślenicach w dniu 31 maja 2010 r., na wniosek Burmistrza uchwala, co 

następuje  

Rozdział 1. 
PRZEPISY OGÓLNE  

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

Myślenice - część II wydzielona na postawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 199/XXV/2012  

z dnia 28 września 2012 roku, przyjętego uchwałą Nr 209/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach  

w dniu 24 października 2012 r. (Dz.U. z dnia 7 listopada 2012; poz. 5650) w zakresie określonym uchwałą  

Nr 293/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzania zmiany planu. Przedmiotem zmiany w/w planu jest zmiana zapisu tekstu ustaleń zmiany planu 

zawartego w § 7, ust. 6 dotyczącego wielkości minimalnego wskaźnika intensywności zabudowy w terenach 

przemysłowo-usługowych oznaczonych na rysunku planu symbolem P.  

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 niniejszą zmianą planu. 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 stycznia 2014 r.

Poz. 58



Rozdział 2. 
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

§ 2. 1. Zmienia się część tekstową Uchwały Nr 209/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 

24 października 2012 r. (Dz.U. z dnia 7 listopada 2012; poz. 5650) w zakresie zapisu zawartego w § 7, ust. 6 

ustaleń, który uzyskuje brzmienie: 6. Ustala się w terenach zabudowy przemysłowo - usługowej P minimalny 

wskaźnik intensywności zabudowy na poziomie 0,01 i maksymalny na poziomie 1,20;.  

2. Pozostałe ustalenia przedmiotowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Polanka w Gminie Myślenice - część II wydzielonej na postawie uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach  

Nr 199/XXV/2012 z dnia 28 września 2012 roku, przyjętego uchwałą Nr 209/XXVI/2012 Rady Miejskiej 

w Myślenicach w dniu 24 października 2012 r. (Dz.U. z dnia 7 listopada 2012 r.; poz. 5650), pozostają bez 

zmian. 

Rozdział 3. 
PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Myślenice.  

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

Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jerzy Grabowski 
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