
 
 

UCHWAŁA ∗∗∗∗ NR XXVI/368/2013 
RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU  

z dnia 2 lipca 2013 r. 

w sprawie „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
sołectwa Niesułowice” 

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 23 maja 2013 r. poz. 594), art.3 ust.1, art. 20 ust.1, art.27 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. poz.647. z późn. zm.) 
w związku z Uchwałą Nr XIV/177/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany w Uchwale Nr VII/75/2011 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice” Rada Miejska 
w Olkuszu po stwierdzeniu, iż projekt „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu sołectwa Niesułowice” nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Olkusz" uchwalonego Uchwałą Nr XXXIV/279/97 Rady Miejskiej w Olkuszu 
z dnia 27.02.1997 r. z późniejszymi zmianami uchwala Zmianę Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice 

§ 1. W Uchwale Nr VII/75/2011 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 15 marca 2011r. w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice (Dz.U.Woj. 
Małopolskiego nr 185 poz. 1471 z dnia 11 kwietnia 2011r.), w Rozdziale 2 Zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, w §8 wykreśla sie ust. 3.  

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są:  

1) załącznik nr 1 – rysunek planu;  

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych 
uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Zmiany Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice” 

§ 3.  

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.  

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Kucharzyk 

                                                      
∗ Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 26 lipca 2013 r.

Poz. 4763



Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVI/368/2013.  
Rady Miejskiej w Olkuszu  
z dnia 2 lipca 2013 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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Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Kucharzyk 
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Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/368/2013  
Rady Miejskiej w Olkuszu  
z dnia 2 lipca 2013 r.  
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Olkuszu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „Zmiany Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa Niesułowice” Rada Miejska w Olkuszu ustala:  

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wykazem uwag zgłoszonych do 
projektu „Zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu sołectwa 
Niesułowice” Rada Miejska w Olkuszu ustala: 

W ustawowym terminie dotyczącym wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego do publicznego wglądu tj. od dnia 5 listopada 2012 r. do dnia 3 grudnia 2012 r. oraz 
w okresie oczekiwania na uwagi tj. do dnia 24 grudnia 2012 r. nie wniesiono uwag do przedmiotowej 
zmiany planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Wobec braku uwag do powyższego projektu 
zmiany planu nie dokonuje się rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Jan Kucharzyk 
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