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Uchwała Nr 122/X/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 maja 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Lublin część IV – obszar A uchwalonego uchwałą nr 343/XIX/2008 Rady 

Miasta Lublin z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

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 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) - 
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Lublin część IV – obszar A uchwalonego uchwałą nr 343/XIX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 
24 kwietnia 2008 r., w granicach przedstawionych na załącznikach graficznych nr 1 i 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2

Zakres prac planistycznych w obszarach opracowania zmian planu obejmować będzie: 

- zmianę rysunku planu w obrębie terenów oznaczonych symbolami: IVA39P1, IVA50P1, IVA5E3 
i IVA6O, 

- korektę zapisów tekstu planu w § 28 i 52 odnośnie terenów IVA69aAG/MN i IVA69bKXL, 

- korektę zapisu tekstu planu, poprzez uszczegółowienie treści § 11 pkt 34. 

§ 3

Zmiana planu obejmuje dostosowanie ustaleń planistycznych do obecnych wymogów prawa, 
w tym do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych. 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 122/X/2011

Rady Miasta Lublin

z dnia 26 maja 2011 r.
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