
RADA GMINY NAWOrjOWA 
:>3-33" N,\WOJ0WA 313 

powiill nowosa.Jecl'>i 
wo)ewvdztw I malllpolslue UCHWALA NR XXXIX/313/13 

Rady Gminy Nawojowa 
z dnia 4 listopada 2013r. 

w sprawie przyst~pienia do sporz~dzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nawojowa -wies Nawojowa 

Na podstawie art. 18 list. 2 pkt 5 ustawy:: dnia 8 marca I 990r. 0 samorzqdzie gminnym (tekstjednolity.' 
Dz. U. z 23 maja 201Jr, poz.594) ora:;; art. 14 lIstawy :: dmo 27 marco 2003 roku 0 planowaniu i 
zagospodarowanill przestrzennym ( tekst jednolity .' Dz. U. :: 12 czerwca 2012r pOl. 64 7) po dokonaniu 
czynnosci wynikajqcych z art. 14 ust.5 cytowanej ustawy 

Rada Gminy Nawojowa uchwala, co nast~puje: 

§1 

Przystypuje siy do zmiany mJeJscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nawojowa - wid Nawojowa , wprowadzonego Uchwalq Nr XIX/97/03 Rady 
Gminy Nawojowa z dnia 30 grudnia 2003r (Dziennik Urzydowy Wojew6dztwa 
Mafopolskiego Nr 63 /2004 poz. 806 z p6zniejszymi zmianami), 
w zakresie obejmujqcym dziafki nr 157/30, 157/43, 157/42, 157/41,157/26,23517, 
235/8, 235/2, 235/5, 2351l2, 235111 polozone w Nawojowej z przeznaczeniem na 
utworzenie Strefy Aktywnosci Gospodarczej w Nawojowej w spos6b dajqcy 
mozliwosc prowadzenia na tym obszarze dzialalnosci produkcyjnej, magazynowej , 
spedycyjnej, przetw6rczej, rzemieslniczej oraz szeroko pojytych USfUg dla ludnosci , 
publicznych i komercyjnych, z dopuszczeniem lokalizacji jednostek nauko,"vo 
badawczych umozliwiajqcych utworzenie park6w technologicznych i centr6w 
innowacyjnosci. 

§2 

W planie zawarte bydq ustalenia zgodnie z art. 15 ust.] ustawy z 27 marca 2003 r 0 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§3 

Plan sporzqdzony bydzie w oparciu 0 Studium uwarunkowan i kierunk6w 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Nawojowa uchwalone Uchwalq Nr 
XIV/88/99 Rady Gminy Nawojowa z dnia 16 grudnia 1999r. 

§4 

Integralnq czysciq niniejszej uchwafY jest zafqcznik graficzny Nr ] okreslajqcy obszar 
objyty planem. 



§5 

Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Nawojowa. 

§6 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia i podlega ogloszeniu na tablicach ogloszen 

Urzydu Gminy Nawojowa, na stronie internetowej oraz Biuletynie Infonnacji Publicznej. 





