
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR II/8/14 

RADY MIEJSKIEJ W BOBOWEJ 

z dnia 5 grudnia 2014 roku 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014 roku 
w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa- 

miasto Bobowa część działki Nr 602/3, wieś  Jankowa część działki Nr 18, wieś Jankowa działka Nr 176, 

wieś Siedliska część działki Nr 313, wieś Stróżna część działki  Nr 15 

Na podstawie art. 18 ust.2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (jednolity 

tekst Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1 i art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 2012 roku poz. 647 z późn. zm.), - 

Rada Miejska w Bobowej, na wniosek Burmistrza Bobowej uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W Uchwale Nr XLVII/364/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 23 lipca 2014 roku w sprawie 

uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa- miasto Bobowa 

część działki Nr 602/3, wieś  Jankowa część działki Nr 18, wieś Jankowa działka Nr 176, wieś Siedliska część 

działki Nr 313, wieś Stróżna część działki  Nr 15 (publikacja Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014 roku 

poz. 4685) wprowadza się zmiany: 

1) w § 9. PLAN 1 – miasto Bobowa część działki Nr 602/3 ust.1  otrzymuje brzmienie: 

„1. Teren oznaczony symbolem 1 MN obejmujący część działki Nr 602/3 w mieście Bobowa, 

o powierzchni 0,24 ha, stanowiący grunty rolne klasy R IVb, przeznacza się na tereny zabudowy 
mieszkaniowej dla realizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dopuszcza się realizację 

budynków gospodarczych i wbudowanych, dobudowanych lub wolno stojących garaży dla samochodów 

osobowych. Obowiązuje zabezpieczenie miejsc postojowych w ilości co najmniej 

1 stanowisko/1 mieszkanie. Dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

Dopuszcza się podział na działki o powierzchni nie mniejszej niż 0,10 ha z obowiązkiem zapewnienia do 

nich dojazdów.”. 

§ 2. Granice terenu, którego dotyczy przedmiotowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przedstawiona jest na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bobowej. 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu, publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 

14 dni od daty jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Stanisław Tabiś 
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Załącznik  

do Uchwały Nr II/8/14 

Rady Miejskiej w Bobowej 

z dnia 5 grudnia 2014 roku 

 

 
 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Tabiś 
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