
  Edycja do wyłożenia do publicznego wglądu 
UCHWAŁA NR …………….. 

RADY GMINY SIEPRAW 
z dnia ………………………. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy 
Siepraw 

Na podstawie art. 27, art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu                                      
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) art.7 ust.1 pkt.1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm. ), Rada Gminy Siepraw 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
1. Po stwierdzeniu, że niniejsza uchwała nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Siepraw przyjętego uchwałą Nr XV/99/2000 z dnia 21.04.2000 r., 
zmienionego uchwałami Rady Gminy Siepraw Nr XLIII/292/10 z dnia 5 lipca 2010 roku , Nr XLVIII/324/10 
z dnia 10 listopada 2010 roku, i Nr XVIII/149/12 z dnia 20 września 2012r, uchwala się zmianę miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siepraw, w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, 
Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka, przyjętego Uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia                  
10 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3160) ze zm., zwaną dalej „zmianą planu”. 

2. Uchwała dotyczy obszarów w miejscowości Siepraw, objętych zmianą planu na podstawie Uchwały Rady 
Gminy Siepraw Nr XVI/149/16 z dnia 30 czerwca 2016 r. zmienioną uchwałą XXIII/198/17 Rady Gminy 
Siepraw z dnia 30 marca 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Siepraw. 

3. Zmiana planu obejmuje Załącznik nr 1 – część graficzna zmiany planu, obejmująca rysunek zmiany planu 
(w 5 arkuszach) w skali 1:2000, ustalający przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oraz wyrys ze 
studium (w 2 arkuszach);  

4. Do niniejszej uchwały dołączono: 
1) Załącznik nr 2* - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu zmiany planu; 
2) załącznik nr 3* – określający sposób realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych. 

 
Przepisy szczegółowe 

§2 
1. Zmienia się część tekstową Uchwały Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r.                   

(Dz., Urz. Woj. Małop. poz. 3160)ze zm.,  w ten sposób, że: 
1) w § 9 w ust.1 tiret drugi otrzymuje brzmienie: 

„- od S/1MN1 do S/27MN1”  

2) w § 10 w ust.1 tiret trzeci otrzymuje brzmienie: 
- od S/1MN2 do S/207MN2  

3) w § 11 w ust.1 tiret drugi otrzymuje brzmienie: 
„- od S/1MN3 do S/18MN3”  

2. Pozostałe ustalenia tekstowe miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy 
Siepraw w granicach administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka uchwalonego 
Uchwałą Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3160) 
ze zm., zostają bez zmian.  

 
3. Zmienia się załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/208/13 Rady Gminy Siepraw z dnia 10 kwietnia 2013r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Gminy Siepraw w granicach 
administracyjnych wsi: Siepraw, Zakliczyn, Czechówka i Łyczanka (Dz. Urz. Woj. Małop. poz. 3160) ze zm. 
w części określonej na załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

 
PRZEPISY KOŃCOWE 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siepraw. 

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

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

 

 

 

załącznik Nr 2*i Nr 3* zostaną opracowane po wyłożeniu projektu zmiany planu do publicznego wglądu  


