
  

UCHWALA NR IV/29/19

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE

z dnia 17 stycznia 2019 r.

w sprawie przystapienia do sporzadzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Pszczyna — Etap II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym

(Dz. U. 2018 r. poz. 994, z péin. zm.), art. 14 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2018 r. poz. 1945)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co nastepuje:

§ 1. Przystqpic’ do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w granicach administracyjnych miasta Pszczyna — Etap II, zatwierdzonego Uchwa’tq Nr XXI/216/16

Rady Miejskiej w Pszczynie zdnia 7 kwietnia 2016 r., opublikowanego w Dzienniku Urzqdowym

Wojewédztwa élqskiego poz. 2255 2 dnia 14 kwietnia 2016 r. - w zakresie parametréw

iwskainikéw kszta’rtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw dla terenéw oznaczonych

symbolami: L.2US, L.12P, L.1IT tj. zapiséw Rozdziam 2 w: § 192, § 194, § 197.

§ 2. Wykonanie uchwa’ry powierza sie Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwa’ta wchodzi w iycie z dniem podjqcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie 2 art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) Rada Miejska w Pszczynie podejmuje uchwa’te

o przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w granicach administracyjnych miasta Pszczyna — Etap II, w zakresie parametréw iwskainikéw

kszta’rtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenéw dla terenéw oznaczonych symbolami:

L.2US, L.1ZP, L.11T tj. zapiséw Rozdzia’m 2 w: § 192, § 194, § 197.

W zwiqzku zplanowanq realizach zadafi zwiqzanych zfunkch sportowo — rekreacyjnq

wystapi’la koniecznos’c’ zmiany ww. zapiséw obecnie obowiqzujqcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego wgranicach administracyjnych miasta Pszczyna — Etap II,

zatwierdzonego Uchwa’Iq Nr XXI/216/16 Rady Miejskiej w Pszczynie zdnia 7 kwietnia 2016::

(D2. Urz. Woj. SI. poz. 2255 2 dnia 14 kwietnia 2016 r.).

Zmiana zapiséw ustalonych w planie miejscowym moze nastqpic’ wy1a_cznie poprzez zmiane

planu miejscowego, ktérego procedure zgodnie zart.14ust.1ustawy rozpoczyna niniejsza

uchwa’ra.

W zwiazku z powyiszym podjecie uchwa1y jest uzasadnione.

  

 

rzewod iczacy

52 k Szc otka

 

Id: DC147DBE-05C3-4432-88DF-C9C9FABBZB49. Podpisany Strona 2


