
 

 

UCHWAŁA
∗

 NR XXVI/184/2012 

RADY MIEJSKIEJ NOWE BRZESKO 

z dnia 30 stycznia 2013 roku 

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

Gminy Nowe Brzesko zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko  

z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Nowe Brzesko.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.  

nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz art. 3 ust.1, art. 15, art.20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012r. poz.647 z późn. zm.) Rada Miejska Nowe 

Brzesko uchwala co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/86/2011 Rady Miejskiej Nowe Brzesko z dnia 2 grudnia 2011 w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko ( Dz. Urz. Woj. Mał. 

Nr 607 poz. 7184 z dnia 27 grudnia 2011r.). Zmiana miejscowego planu obejmie § 35 ust.1 w zakresie 

oznaczenia na rysunku planu indeksem (c) strefy ochrony sanitarnej czynnych cmentarzy zgodnie z przepisami 

odrębnymi na oznaczenie na rysunku planu indeksem (b) strefy ochrony sanitarnej czynnych cmentarzy 

zgodnie z przepisami odrębnymi oraz § 37 ust. 1 pkt 2 w zakresie zmiany wysokości stawki oprocentowania 

z „5% na 1%. Zmiana planu miejscowego w niezbędnym zakresie obejmie problematykę wynikającą z art. 15 

ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny, stanowiący rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Brzesko.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.  

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Nowe Brzesko.  

  

 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  

mgr inż. Jan Sroga 
 

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 18 lutego 2013 r.

Poz. 1500



Załącznik  

do Uchwały Nr XXVI/184/2012 

Rady Miejskiej Nowe Brzesko 

z dnia 30 stycznia 2013 roku 

 

 
 

Skala 1:2000* 
 

 

* Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. 

   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 2 – Poz. 1500



 
 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Nowe Brzesko  

mgr inż. Jan Sroga 

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego – 3 – Poz. 1500


		2013-02-18T14:38:45+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




