
UCHWAŁA NR XXII/102/2020 
RADY GMINY BARANÓW 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/23/2006 Rady Gminy Baranów z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów 
obejmującego wieś Żaby zmienionej Uchwałą Nr X/47/2015 Rady Gminy Baranów z dnia 11 września 

2015r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815), art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, zm.: 
Dz. U. z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1716, poz. 1696 r., poz. 1815), Rada 
Gminy Baranów  uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr III/23/2006 Rady Gminy Baranów  z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów obejmującego wieś Żaby 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Granice obszarów objętych planami są określone na załączniku graficznym 
do niniejszej uchwały i zostały wyznaczone: 

1) OBSZAR 1 – obejmuje część miejscowości Żaby na północ od północnej granicy obszaru 
kolejowego stanowiącego działkę nr ew. 49 zgodnie z załącznikiem graficznym z wyłączeniem 
OBSZARU 3; 

2) OBSZAR 2 – obejmuje część miejscowości Żaby położony na południe 
od północnej granicy obszaru kolejowego stanowiącego działkę nr ew. 49; 

3) OBSZAR 3 - obejmuje działki nr ew.  9/1, 9/2 i 10/3. 

2. załącznik graficzny otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia. 
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