
Projekt

z dnia.............................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR                     
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia                      2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, 

pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 z późniejszymi zmianami), oraz art. 3 ust. 1, art. 14 ust. 1, 2, 4, art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. poz. 
199 z 2015 roku z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska
uchwala

§ 1. Prezydent Miasta przystąpi do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w zakresie usług dla terenów położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów 
komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem kolejowym (uchwała Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej 
w Bielsku-Białej z dnia 25 września 2012 roku, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl. poz. 4617, z dnia 
12 listopada 2012 roku), zgodnie z załącznikiem graficznym w skali 1:10 000.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr                     

Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia                      2016r.
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Uzasadnienie

Prezydent Miasta Bielska-Białej przygotował projekt uchwały w sprawie przystąpienia
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług dla terenów
położonych w Lipniku, w rejonie składowiska odpadów komunalnych, pomiędzy ul. Krakowską a torem
kolejowym, przyjętego uchwałą Nr XXII/576/2012 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 września
2012 roku.

Zmiana planu jest proponowana w związku z wnioskami mieszkańców, Rady Osiedla Lipnik i Radnych
Rady Miejskiej i ma dotyczyć ustaleń planu w zakresie lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. planu miejscowego będzie początkiem
procedury planistycznej określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
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