
UCHWAŁA NR XIV/145/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, 
określanego jako Gniotek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), 
w związku z uchwałą Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, 
określanego jako Gniotek

Rada Miejska Mikołowa

stwierdza, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Mikołów, określanego jako Gniotek nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów”, przyjętego uchwałą Nr XX/247/99 Rady Miejskiej 
Mikołowa z dnia 14 grudnia 1999 r. ze zmianami przyjętymi uchwałą Nr XXXIII/766/2013 Rady Miejskiej 
Mikołowa z dnia 27 sierpnia 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/721/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 
19 grudnia 2017 r. oraz uchwałą Nr XLII/774/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2018 r.

i uchwala, co następuje

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Mikołów, określanego jako Gniotek, przyjętego Uchwałą Nr V/56/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 
5 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2019 r. poz. 1403). Zmiana planu dotyczy wyłącznie 
fragmentu rysunku planu, stanowiącego załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń 
planu do uchwały Nr V/56/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 5 lutego 2019 r. 

2. Zmiana planu obejmuje obszar, którego granice wyznaczone zostały w Uchwale Nr IX/85/2019 Rady 
Miejskiej Mikołowa z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 – Rysunku planu do uchwały Nr V/56/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 
5 lutego 2019 r. wprowadza się graficzną zmianę przebiegu nieprzekraczalnej linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Treść Uchwały Nr V/56/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 5 lutego 2019 r. pozostaje bez zmian.

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 października 2019 r.

Poz. 7184



1) załącznik nr 1 - rysunek zmiany planu stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na kopii mapy 
zasadniczej, w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych 
uwag do projektu zmiany planu;

3) załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa

Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/145/2019

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 22 października 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/145/2019

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 22 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 
złożonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ze względu na brak uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek Rada Miejska 
Mikołowa nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIV/145/2019

Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 22 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Mikołowa o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Rada Miejska Mikołowa działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), ustala, co 
następuje:

Ze względu na to, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta 
Mikołów, określanego jako Gniotek nie przewiduje nowych inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, nie dokonuje się rozstrzygnięć o sposobie realizacji 
i zasadach ich finansowania.
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