
Uchwała Nr 594/XXIV/2012
Rady Miasta Lublin

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Lublin - część I dla terenów oznaczonych numerami: I/1 i I/2 

oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I w rejonach ulic: 

Kmieca, Główna, Deszczowa, Mgielna, Wądolna i Jaśminowa 

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. 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 2012 r., poz. 647) oraz w związku z uchwałą nr 1113/XLVI/2006 Rady Miasta 
Lublin z dnia 19 października 2006 r. zmienioną uchwałą nr 525/XXVI/2008 Rady Miasta 
Lublin z dnia 27 listopada 2008 r. - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1
1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Lublin - część I, dla terenów oznaczonych numerami: I/1 i I/2. 
2. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Lublin część I, uchwalonego uchwałą nr 1641/LIII/2002 Rady 
Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 r. we fragmencie obszaru zachodniego 
w rejonach ulic: Kmieca, Główna, Deszczowa, Mgielna, Wądolna i Jaśminowa. 

3. Dla określonych w ust. 1 i 2 prac planistycznych nadaje się wspólną nazwę "miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I E - przedłużenie al. 
Solidarności". 

§ 2
Granice opracowania planu przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

§ 3
Traci moc uchwała nr 454/XX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2004 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie terenów oznaczonych numerami: I/1 i I/2. 

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Lublin 

Piotr Kowalczyk
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Załącznik graficzny do

uchwały nr 594/XXIV/2012

Rady Miasta Lublin

z dnia 18 października 2012r.

OZNACZENIA:

OBSZAR PRZYSTĄPIENIA DO

PRAC PLANISTYCZNCYH

TERENY OBJĘTE MPZP

TERENY NIE OBJĘTE MPZP
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