
Uchwała Nr XXIX/198/09
Rady Miejskiej w Pyzdrach

z dnia 30 września 2009 roku

w  sprawie:  przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry zatwierdzonego uchwałą Nr 
XIII/60/07 Rady Miejskiej  w Pyzdrach z  dnia 23 listopada 2007 r.  dla części 
działek  oznaczonych  w  ewidencji   gruntów  numerami  1693/2  i  1738/6  oraz 
działki o numerze geodezyjnym 2231.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. Nr 142 poz 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 i 2 w oparciu o art.27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 
ze zm.)
Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1

Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Pyzdry zatwierdzonego uchwałą Nr XIII/60/07 Rady Miejskiej 
w Pyzdrach z dnia 23 listopada 2007 r. dla części działek oznaczonych w ewidencji 
gruntów  numerami  1693/2  i  1738/6  oraz  dla  działki  oznaczonej   numerem 
geodezyjnym 2231.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyzdry 
polega  na  zmianie  przeznaczenia  części  działki  o  numerze  geodezyjnym  1693/2 
z  przeznaczenia  jej  jako  terenu  zieleni  urządzonej  na  przeznaczenie  jako  teren 
zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  wolnostojącej  z  dopuszczeniem 
nieuciążliwych usług komercyjnych, części działki o numerze geodezyjnym 1738/6 
z  przeznaczenia  jej  jako  terenu  rolniczego  i  terenu  zieleni  urządzonej  na 
przeznaczenie  jako  teren  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  oraz  działki 
o  numerze  geodezyjnym  2231  z  przeznaczenia  jej  jako  terenu  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej na przeznaczenie jako teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej.

§ 2

Zakres  merytoryczny  zmiany  planu  ustala  się  zgodnie  z  art.  15  ust.  2  ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3

Granice  obszarów  objętych  zmianą  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  o  których  mowa  w  §1  zaznaczono  na  kopiach  fragmentów  map 
ewidencyjnych miasta Pyzdry, stanowiących załącznik do niniejszej uchwały.



§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 5

Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.

         Przewodniczący 
         Rady Miejskiej 

          /-/ Mieczysław Podlewski 


