
 

 

UCHWAŁA
∗

 NR XLV/327/13 

RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH 

z dnia 23 października 2013 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Dobczyce – miasto Dobczyce 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.
1)

), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 - tekst jednolity z późn. zm.
2)

), w nawiązaniu  

do uchwały nr XLV/326/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 23 października 2013r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 

Dobczyce – miasto Dobczyce oraz po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobczyce, uchwalonego uchwałą nr XV/109/11 

Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 2011r – uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XLII/307/13 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 31 lipca 2013r. wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) § 20 ust. 3  otrzymuje brzmienie „Ustala się szerokość drogi w liniach rozgraniczających od 14m do 19m.”  

2) § 21 ust. 2  pkt 3  otrzymuje brzmienie „Ustala się szerokość dróg w liniach rozgraniczających: od 10m  

do 29m.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Dobczyce.  

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

Województwa Małopolskiego oraz podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy i Miasta 

Dobczyce.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobczycach 

dr Tadeusz Bochnia 
 

                                                      
∗

 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę 

Małopolskiego. 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.z 2013r. poz. 645  
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i poz. 1445 oraz z 2013 r. 

poz. 21 i poz 405 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 listopada 2013 r.

Poz. 6584
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