
Projekt

z dnia  29 sierpnia 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA LUBLIN

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 652/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin - część VI B (Majadan Tatarski, Kośminek - rejon ul. Droga 
Męczenników Majdanka) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) - Rada 

Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1. 
W uchwale nr 652/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Lublin - część VI B (Majadan Tatarski, Kośminek - rejon ul. Droga Męczenników Majdanka), 
wprowadza się zmianę granic opracowania, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 652/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 
lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część VI B (Majadan Tatarski, Kośminek - rejon ul. Droga 
Męczenników Majdanka). 

Celem niniejszej uchwały jest dokonanie korekty granic przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI B (Majadan 
Tatarski, Kośminek - rejon ul. Droga Męczenników Majdanka) w związku z wydaniem przez 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozporzdzenia z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz.U. 
Z 2011 r. Nr 171 poz. 1017) w sprawie określenia granic Pomnika Zagłady, na obszarze 
którego jest położony Pomnik Męczeństwa na Majdanku, oraz obszaru i granic jego strefy 
ochronnej. Na mocy powyższego Rozporządzenia został ustalony dokładny zasięg i przebieg 
granic strefy ochronnej Pomnika Zagłady. Obszar wyłączany z opracowania m.p.z.p. 
w ramach uchwały nr 652/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 r. tj. fragment 
ul Wilczej oraz teren położony pomiędzy ul. Droga Męczenników Majdanka i ul. Jaskółczą 
zostanie objęty osobną uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część VI w obszarze Pomnika 
Męczeństwa na Majdanku wraz ze strefą ochronną, ze względu na odmienną problematykę. 

Mając powyższe na uwadze zasadne jest przedłożenie Radzie Miasta stosownego projektu 
uchwały. 
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