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UCHWAŁA NR ………… 
Rady Gminy Biskupice 
z dnia ……………… 

w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

miejscowości Łazany i Jawczyce w gminie Biskupice 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012 r. 
poz. 647 z późn. zm.) po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biskupice 
uchwalonego uchwałą Nr XXV/170/08 Rady Gminy Biskupice z dnia 8 sierpnia 2008r., 
Rada Gminy Biskupice uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
1. Uchwala się zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru 

miejscowości Łazany i Jawczyce w gminie Biskupice, przyjętego uchwałą Nr 
XXIII/336/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 sierpnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego Nr 328 z dnia 3 listopada 2004 r.), zmienionego uchwałą Nr 
IV/30/07 Rady Gminy Biskupice z dnia 26 stycznia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. 
Małopolskiego Nr 262 z dnia 12 kwietnia 2007 r.) zwaną dalej „zmianą planu”.  

2. Uchwała dotyczy obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce, objętego planem na 
podstawie uchwały Nr XLV/326/13 Rady Gminy Biskupice z dnia 3 października 
2013 r., w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Łazany i Jawczyce w 
gminie Biskupice przyjętego uchwałą Nr XXIII/336/04 Rady Gminy Biskupice z 
dnia 20 sierpnia 2004 zmienionego uchwałą Nr IV/30/07 Rady Gminy Biskupice z 
dnia 26 stycznia 2007 r. 

3. Zmiana planu obejmuje ustalenia tekstowe zawarte w treści uchwały oraz w 
Załączniku nr 1 do planu w skali 1: 2000 będącym integralną częścią uchwały. 

4. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są rozstrzygnięcia niebędące 
ustaleniami planu: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu – 
Załącznik nr 2, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych – Załącznik nr 3. 

 
 

§ 2. 
W Uchwale Nr XXIII/336/04 Rady Gminy Biskupice z dnia 20 sierpnia 2004 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
miejscowości Łazany i Jawczyce w Gminie Biskupice wprowadza się następujące 
zmiany: 
1. W ustaleniach tekstowych zawartych w treści uchwały w ust. 1 § 15 skreśla się 

słowa: 
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„oraz tereny dolesień oznaczone na rysunku planu symbolem ZL1” 
2. Na załączniku Nr1 ustalającym przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów: 

1) na działce nr 129 w Jawczycach w części oznaczonej na rysunku planu ZL1 – 
tereny dolesień wprowadza się tereny użytkowane rolniczo – R zgodnie z 
ustaleniami § 14 części tekstowej planu. 

2) w terenach użytkowanych rolniczo – R i na działkach drogowych 67/1 i 1/3 
wprowadza się drogę dojazdową klasy KD zgodnie z ustaleniami § 18 części 
tekstowej planu. 

 
§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biskupice. 
 

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


