
 

 

UCHWAŁA NR XII/74/2015 

RADY GMINY JEŻÓW 

z dnia 19 października 2015 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla fragmentu obrębu Jeżów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774 i 1265) stwierdzając, że przedmio-

towa zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Jeżów przyjętego uchwałą nr X/79/2011 Rady Gminy Jeżów z dnia 17 sierpnia 2011 r., Rada Gminy 

Jeżów uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/245/2014 Rady Gminy Jeżów z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Jeżów opublikowanego w Dzien-

niku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 5 maja 2014 r. poz. 2034, zmienia się brzmienie § 17 na 

następujące: „Ustala się stawkę procentową, stanowiącą podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosun-

ku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości - 15%.”. 

§ 2. Pozostałe zapisy planu pozostają bez zmian. 

§ 3. Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu. Stwierdza się, iż do wyło-

żonego do publicznego wglądu projektu zmiany planu nie złożono żadnych uwag. 

§ 4. Nie rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Zmiana planu ich nie dotyczy. 

Rozdział 2 

Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego.   

  

 Przewodniczący 

 Rady Gminy Jeżów 

Krzysztof Orłowski 
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Łódź, dnia 12 listopada 2015 r.
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