
Uchwała Nr  407/XXX/2008
Rady Miejskiej w Lubaczowie
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w  sprawie  uchwalenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego
terenów wytwórczo – składowych połoŜonych przy ulicy Technicznej w Lubaczowie. 

Na podstawie  art.  18 ust.  2  pkt  5  i  art.  40 ust.  1  ustawy z  dnia 8 marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U.  Nr  80,  poz.  717  z  późn.  zm.)  po  stwierdzeniu  zgodności  z  ustaleniami  Studium
Uwarunkowań  i  Kierunków  Zagospodarowania  Przestrzennego  miasta Lubaczowa,
uchwalonego uchwałą nr 103/XXIX/2001 z dnia 28 września 2001 r. 

Rada Miejska w Lubaczowie
uchwala co następuje:

§ 1

1.  Uchwala  się  zmianę  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  terenów
wytwórczo – składowych  połoŜonych  przy ulicy Technicznej  w Lubaczowie,  uchwalonego
uchwałą   nr  379/XLV/2006  Rady  Miejskiej  w  Lubaczowie  z  dnia  30  czerwca  2006  r.
ogłoszonego  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Podkarpackiego   Nr  160,   z  dnia
30 grudnia 2006 r., poz. 2749, zwanego dalej planem.
2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rysunek zmiany planu wykonany na kopii rysunku
planu obowiązującego, w skali 1:1000, stanowiący integralną część uchwały.

§ 2

Zmiana planu obejmuje obszar o powierzchni około 4,94 ha, połoŜony przy ulicy Technicznej
i dotyczy tekstu planu i rysunku planu, w zakresie oznaczonym w legendzie zmiany planu.

§ 3

W uchwale, o której mowa w § 1 ust. 1 wprowadza się zmiany:
1)  w  §  5  uchyla  się  treść  akapitu  wstępnego  obejmującego  8  wierszy,  które  otrzymują
brzmienie:  Teren o powierzchni około 4,94 ha oznaczony U/H/P przeznacza się pod usługi,
handel oraz przemysł. Istniejącą zabudowę, uzbrojenie terenu i zagospodarowanie pozostawia
się z moŜliwością adaptacji do ustalonego przeznaczenia. W zagospodarowaniu i zabudowie
terenu naleŜy uwzględnić następujące warunki:

§  4

W § 32 dodaje się zdanie w brzmieniu:Dla terenu oznaczonego symbolem U/H/P ustala się

stawkę 5%.



§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa.

§ 6

Nadzór  nad  wykonaniem  uchwały  powierza  się  Komisji  BudŜetowo-Gospodarczej  Rady
Miejskiej w Lubaczowie.

§ 7

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.



Uzasadnienie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego do

ustanowienia, którego uprawnia Radę Miejską w Lubaczowie ustawa z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Uchwała  dotycząca  uchwalenia  zmiany  Miejscowego  Planu  Zagospodarowania

Przestrzennego  terenów wytwórczo-składowych  przy  ulicy  Technicznej  w Lubaczowie  jest

zakończeniem procedury planistycznej sporządzania planu, podjętej na podstawie uchwały Nr

198/XVI/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 30 stycznia 2008 r.

Podstawowym celem planu jest: ustalenie nowych zasad zabudowy i zagospodarowania

terenu w związku ze zmianami uwarunkowań dotyczących przeznaczenia terenu na obszarze

objętym zmianą,  a  wynikłymi  po uchwaleniu MPZP terenów  wytwórczo-składowych  oraz

zwiększenie atrakcyjności  inwestycyjnej  tego obszaru.

Projekt zmiany planu  dostosowany do wymagań ustawy, rozporządzeń wykonawczych

i  do  pozostałych  przepisów  odrębnych  został  poddany  opiniowaniu  i  uzgadnianiu  (wraz

z prognozą oddziaływania na środowisko). 

Projekt zmiany planu był wyłoŜony do publicznego wglądu w dniach od 27.06.08 r. do

25.07.2008  r.  Przygotowano  publiczną  dyskusję  nad  przyjętymi  rozwiązaniami,  która  nie

odbyła się gdyŜ na dyskusję nie przybył nikt z zainteresowanych. W terminie określonym do

składania uwag dotyczących projektu planu nie złoŜono uwag.

Rada Miejska podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany planu, stwierdza takŜe

zgodnie z przepisami ustawy, zgodność planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego miasta Lubaczowa.

Procedura  planistyczna  sporządzenia  zmiany  planu została  przeprowadzona  zgodnie

z  obowiązującymi  przepisami  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu

i  zagospodarowaniu  przestrzennym,  a  projekt  zmiany  planu  spełnia  wymogi  merytoryczne

i formalne do jego uchwalenia.


