
Druk Nr             
Projekt z dnia 

 NR        
RADY MIEJSKIEJ W  

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
 obszaru miasta   w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al.  

Józefa  ul. dr. Stefana  oraz terenów kolejowych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o  gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 14 ust. 8
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378), Rada Miejska w 

uchwala, co  

§ 1. 1. Uchwala   miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
 obszaru miasta   w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al.  Józefa 

 ul. dr. Stefana  oraz terenów kolejowych,  dalej  
planu”, wraz z integralnymi jej  w postaci: 
1) rysunku zmiany planu   Nr 1 do  wykonanego na mapie

 w skali 1:1000;
2)  o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu wniesionych

w  z  do publicznego    Nr 2 do

3)  o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które  do   gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych,  
Nr 3 do 
2. Zmiana planu dotyczy  tekstowej  Nr VI/214/19 Rady Miejskiej w 

z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla  obszaru miasta   w rejonie: ul. Konstytucyjnej, 
al.  Józefa  ul. dr. Stefana  oraz terenów kolejowych 
(Dz. Urz. Woj.  z 2019 r. poz. 1879) oraz  Nr 1 do tej  

3. Granice obszaru   planu  na rysunku zmiany planu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1. 

§ 2. Stwierdza   zmiana planu nie narusza  „Studium 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  uchwalonego  
Nr LXIX/1753/18 Rady Miejskiej w  z dnia 28 marca 2018 r.,   
Nr VI/215/19 Rady Miejskiej w  z dnia 6 marca 2019 r. 

§ 3. 1. Rysunek zmiany planu zawiera ustalenia  oraz oznaczenia
informacyjne, zgodnie z   na rysunku. 

2.  linii  i linii zabudowy   poprzez odczyt
rysunku zmiany planu w oparciu o jego  
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§ 4. 1. W uchwale Nr VI/214/19 Rady Miejskiej w  z dnia 6 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  
obszaru miasta   w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al.  Józefa 

 ul. dr. Stefana  oraz terenów kolejowych, w § 25 w ust. 3: 
1) w pkt 1 lit. a i b  brzmienie:

„a)  powierzchni zabudowy:
 dla  o powierzchni  4 000 m2 – 75%, 
 dla  o powierzchni od 4 000 m2 do 8 000 m2 – 75%, 
 dla  o powierzchni  8 000 m2 – 65%, 

b)  zabudowy:
 dla  o powierzchni  4 000 m2 – minimum 0,7, maksimum 4,5,
 dla  o powierzchni od 4 000 m2 do 8 000 m2 – minimum 0,7, maksimum 3,5,
 dla  o powierzchni  8 000 m2 – minimum 0,7, maksimum 3,0,”;

2) w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a )  zabudowy - maksimum 21,0 m, z  strefy A oznaczonej na
rysunku planu - maksimum 35,0 m,”; 

3) w pkt 3 w lit. b przecinek    i uchyla  lit. c.
2.  Nr 1 do  Nr VI/214/19 Rady Miejskiej w  z dnia 6 marca

2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
 obszaru miasta   w rejonie: ul. Konstytucyjnej, al.  Józefa 

 ul. dr. Stefana  oraz terenów kolejowych w granicach obszaru 
  planu otrzymuje brzmienie jak w  Nr 1 do  

3.  ustalenia oraz  do  Nr VI/214/19 Rady Miejskiej w 
z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla  obszaru miasta   w rejonie: ul. Konstytucyjnej, 
al.  Józefa  ul. dr. Stefana  oraz terenów kolejowych 
nie  zmianie. 

§ 5. Ustala   stawki procentowej    o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym dla terenu   planu oznaczonego symbolem 4.5.U – 30 %. 

§ 6. Wykonanie  powierza  Prezydentowi Miasta 

§ 7.  wchodzi w  po  14 dni od dnia jej  w Dzienniku
 Województwa  
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 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru miasta   w rejonie: 
ul. Konstytucyjnej, al.  Józefa  ul. dr. Stefana  oraz 

terenów kolejowych. 
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 Nr 3  
do  Nr 
Rady Miejskiej w  
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 o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które  do   gminy oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

W zmianie planie nie    zadania z zakresu infrastruktury technicznej 
 zadaniami  gminy. 

Niniejszy  nie zawiera  miasta z   w trybie 
art. 36 ust. 1 ustawy. 
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