
 

 

UCHWAŁA

 NR III/14/2013 

RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI 

z dnia 1 marca 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia w miejscowości 

Okleśna 

Na podstawie art. 20 oraz w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. 2012 poz. 647) Rada Miejska w Alwerni uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia 

w miejscowości Okleśna zwaną dalej „zmianą planu”, stwierdzając jednocześnie, że nie narusza ona ustaleń 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Alwernia.  

§ 2. Integralnymi częściami uchwały są rozstrzygnięcia: 1) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

zmiany planu – załącznik Nr 1 do uchwały; 2) o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – 

załącznik Nr 2 do uchwały.  

§ 3.  

1. W uchwale Nr VIII/75/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012 roku (Dz. Urz. Woj. 

Małop. z dnia 18 października 2012 r. poz. 5132), § 16 otrzymuje brzmienie: „Ustala się stawkę procentową, 

służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, 

w wysokości 30%.”  

2. Pozostałe ustalenia uchwały Nr VIII/75/2012 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 5 października 2012 roku 

nie ulegają zmianie.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie 

internetowej Gminy  

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

Województwa Małopolskiego.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Alwernia  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni 

mgr Marek Skowronek 
 

                                                      
 Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez 

Wojewodę Małopolskiego.  
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 3153



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr III/14/2013 

Rady Miejskiej w Alwerni 

z dnia 1 marca 2013 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu  

Lp.  Data 

wpływu 

uwagi  

Nazwisko i imię, 

nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 

zgłaszającego uwagi  

Treść 

uwagi  

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga  

Ustalenia projektu 

planu dla 

nieruchomości, 

której dotyczy uwaga  

Rozstrzygnięcie  

Rady Miejskiej  

Uwagi 

Uwaga 

uwzględniona  

Uwaga 

nieuwzględniona 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1.  -  -  -  -  -  -  -  - 

- Brak uwag  

 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni 

mgr Marek Skowronek 
 

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr III/14/2013 

Rady Miejskiej w Alwerni 

z dnia 1 marca 2013 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  

- W ustaleniach zmiany planu nie zapisano inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni 

mgr Marek Skowronek 
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