
 

  

 
 

UCHWAŁA  NR  198 / XVI / 2008 
RADY MIEJSKIEJ w LUBACZOWIE 

z dnia  30 stycznia 2008 r. 
 
 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego terenów wytwórczo – składowych przy ulicy 
Technicznej w Lubaczowie 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 i 2, art. 27 ustawy z dnia               
27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717       
z późn. zm.) 
 

Rada Miejska w Lubczowie  
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
terenów wytwórczo – składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie uchwalonego 
uchwałą Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 379/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. i ogłoszonego                
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 160 z dnia 30 grudnia 2006 r. poz. 2749, 
zwanego dalej zmianą planu. 
 

 
§ 2 

 
Zmiana planu obejmuje część Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów 
wytwórczo-składowych, na obszarze o powierzchni około 5 ha położonym przy ulicy Technicznej 
oznaczonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały konturem i literami A,B,C,D,E,F,G,H. 
 

§ 3 
 

1. Przedmiotem opracowania jest ustalenie zmiany zasad zabudowy    i zagospodarowania  w 
związku   z nowymi uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym zmianą. 
2. Zakres przedmiotowy ustaleń zmiany planu zostanie wyznaczony zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy        
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

§ 4 
 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. 
 

§ 5 
 

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo – Gospodarczej Rady Miejskiej           
w Lubaczowie. 
 

§ 6  
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

Uzasadnienie 
 
 
 
 

do  uchwały  Nr  198/XVI/2008  Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia  30 stycznia 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego terenów wytwórczo – składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie. 
 
 
Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenów 
wytwórczo – składowych położonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie, uchwalonym uchwałą 
Rady Miejskiej w Lubaczowie Nr 379/XLV/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. i ogłoszonym w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 160 z dnia 30 grudnia 2006 r., poz. 2749  – obszar 
objęty wnioskiem do sporządzenia zmiany planu oznaczony jest na rysunku planu symbolem U/H. 
Teren ten o powierzchni około 4.94 ha przeznacza się pod usługi motoryzacyjne i handel. 
 
 Przedmiotem opracowania niniejszej zmiany jest ustalenie nowych  zasad zabudowy                   
i zagospodarowania terenu w związku ze zmianami uwarunkowań dotyczących przeznaczenia terenu 
w obszarze objętym zmianą, a wynikłymi po uchwaleniu MPZP terenów wytwórczo – składowych. 
 
 Z wnioskiem o zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenów 
wytwórczo – składowych wystąpił Starosta Lubaczowski w zakresie dotyczącym rozszerzenia 
przeznaczenia w/w terenu o przemysł. 
Powyższy wniosek uzasadnia następująco. Działki oznaczone nr ewid. 3200/6, 3201/3, 3217/6               
o łącznej powierzchni 1,4855 ha stanowiące własność powiatu lubaczowskiego znajdują się w/w 
planie na terenie oznaczonym symb. U/H przeznaczonym  pod usługi  motoryzacyjne i handel. 
Z uwagi na objęcie w/w działek podstrefą Mieleckiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lubaczowie            
i zainteresowaniem Inwestorów lokalizacją na tym terenie zakładu produkcyjnego, koniecznym jest 
dokonanie zmiany planu w tym zakresie. 
Poszerzenie przeznaczenia o przemysł przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej tego 
terenu. 

 


