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UCHWAŁA Nr  XXV/180/13UCHWAŁA Nr  XXV/180/13

RADY GMINY PRZ ECISZ ÓWRADY GMINY PRZ ECISZ ÓW

z dnia 22 mar ca 2013 r okuz dnia 22 mar ca 2013 r oku

w spr aw ie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodar owania pr zestr zennegow spr aw ie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodar owania pr zestr zennego

gminy Pr zeciszówgminy Pr zeciszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 1 i art.

20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 12.06.2012 r., poz.

647), w związku z Uchwałą nr IX/52/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie przystąpienia do zmiany

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów, zmienioną uchwałą nr XII/67/11 Rady Gminy Przeciszów z dnia 5

października 2011 r., na wniosek Wójta Gminy Przeciszów,

Rada Gminy Przeciszów:

stwierdza, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów nie narusza ustaleń „Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przeciszów” zatwierdzonym uchwałą nr XXIV/114/05 Rady Gminy

Przeciszów z dnia 4 lutego 2005 r.

i uchwala co następuje:

 

§ 1  1    

W uchwale Nr XXXIV/192/10 Rady Gminy Przeciszów z dnia 30 marca 2010 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 176, poz. 1146 z dnia 26

kwietnia 2010 r.) wprowadza się zmianę polegającą na:

- skreśleniu w § 5 ust. 7 pkt 2 zapisu w brzmieniu: „zakazuje się sytuowania stacji bazowych telefonii  komórkowej na całym obszarze planu”

i zastąpieniu go następującą treścią:

„2) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami, na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3.PR. 3.PR. MN, 3.PR. 3.PR. UT, 4.L. 4.L. MN, 11.PR. 11.PR. MNRMU,

17.PR.17.PR. MN, 17.PR.17.PR. R, 20.L. 20.L. MNRMU, 21.L.21.L. MNRMU, 22.L.22.L. MNRMU, 23.L.23.L. MNRMU, 23.L.UK23.L.UK , 23.L.UZ23.L.UZ , 24.L.UT U24.L.UT U ,

24.L.24.L. MNRMU, 25.L25.L .MNRMU, 

o ile ich lokalizacja nie naruszy celów i przedmiotu ochrony rezerwatowej oraz obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Skawy” .”

§ 2  2    

Z ałącznikami do n in ie jszej uchwały są:Z ałącznikami do n in ie jszej uchwały są:

1)1)         Rozstr zygnięcie o sposobie r ozpatr zenia uwag do pr o jektu p lanu -  za łącznik nr  1;Rozstr zygnięcie o sposobie r ozpatr zenia uwag do pr o jektu p lanu -  za łącznik nr  1;

2)2)         Rozstr zygnięcie o sposobie r ealizacji,  zapisanych w  planie,  inwestycji z zakr esu infr astr uktur yRozstr zygnięcie o sposobie r ealizacji,  zapisanych w  planie,  inwestycji z zakr esu infr astr uktur y



technicznej,  któr e należą do zadań w łasnych gminy,  or az zasadach ich f inansowania,  zgodnie technicznej,  któr e należą do zadań w łasnych gminy,  or az zasadach ich f inansowania,  zgodnie 

z pr zepisami o f inansach publicznych -  za łącznik nr  2z pr zepisami o f inansach publicznych -  za łącznik nr  2 ..

  

§ 3  3    

Określa się wysokość stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na 10% (słownie: dziesięć procent).

§ 4  4     

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przeciszów.

 

§ 5  5     

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