
 

 

UCHWAŁA∗∗∗∗ NR IX/47/2015 

RADY GMINY PORONIN 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

sołectwa Ząb 

Na podstawie art. 20 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 18, ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2015 r.  poz. 199 z późn. zm.). Po stwierdzeniu, że projekt miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego sołectwa fragmentu Ząb objętego niniejszym planem nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Rada Gminy Poronin uchwala, 

co następuje 

 

Rozdział 1. 
Ustalenia ogólne 

 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Ząb, 

uchwalonego uchwałą Nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Poronin z dnia 19 czerwca 2013 r., zwaną dalej 

planem. 

2. Zasięg opracowania obejmuje teren wskazany w uchwale Rady Gminy Poronin Nr XXXVIII/224/2013 

z dnia 20 listopada 2013r., zmieniony uchwałą Rady Gminy Poronin Nr XLV/259/2014 z dnia 25 czerwca 

2014. 

3. Zmiana dotyczy likwidacji fragmentu drogi wewnętrznej 30 KDW i włączenia tego terenu do terenów 

7MU2d oraz 26MU4. 

4. Ustalenia planu składają się z: 

1) tekstu niniejszej uchwały, 

2) załącznika nr 1, Rysunku planu w skali 1 : 2000, 

3) załącznika nr 2, zawierającego informacje na temat sposobu rozpatrzenia uwag do projektu, 

4) załącznika nr 3, zawierającego informacje na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania. 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 4452



§ 2. 1. Sposób i zakres zmiany zasięgu terenów wyznaczony liniami rozgraniczającymi tereny o różnym 

przeznaczeniu, o której mowa w § 1 przedstawiony został na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Pozostałe ustalenia planu uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Poronin Nr XXXV/186/2013 z dnia 

19 czerwca 2013 r. zachowują ważność. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Poronin. 

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

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

Stanisław Staszel 
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr IX/47/2015 

Rady Gminy Poronin 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

 
* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu 

w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

Przewodniczący Rady: Stanisław Staszel 
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Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr IX/47/2015 

Rady Gminy Poronin 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Staszel 
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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr IX/47/2015 

Rady Gminy Poronin 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

 

Informacja na temat sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Staszel 
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