
 

 

UCHWAŁA NR 62/VI/2019 

RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU 

z dnia 28 marca 2019 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części 

miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), po stwierdzeniu, że zmiana planu 
nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubliniec 

(uchwała Rady Miejskiej w Lublińcu nr 266/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 września 

2012 r.) 

Rada Miejska 

uchwala: 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Klonowej 

i Częstochowskiej we wschodniej części miasta Lublińca, przyjętego uchwałą  nr 353/XXXIV/2008 Rady 

Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lubińca w rejonie ulicy Klonowej  

(Dz. U. Woj. Śl. z 2016 r. z dnia 14 października 2016 r. poz. 5262 t.j.). 

§ 1. Zmiana planu obejmuje cały obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla 

terenu we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy Klonowej. 

§ 2. Rysunek  planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa w § 4 nie ulega zmianie. 

§ 3. Integralną częścią uchwały są: 

1. Załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu. 

2. Załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 4. W uchwale nr  353/XXXIV/2008 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wschodniej części miasta Lublińca w rejonie ulicy 
Klonowej  § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Obsługę komunikacyjną obszaru objętego planem ustala się z drogi 

publicznej – ulicy Klonowej lub z drogi publicznej – ulicy Częstochowskiej”.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lublińca. 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 kwietnia 2019 r.

Poz. 2855



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Gabriel Podbioł 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 62/VI/2019 

Rady Miejskiej w Lublińcu 

z dnia 28 marca 2019 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu stwierdza – w oparciu 
o dokumentację z wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu – brak uwag wymagających rozstrzygnięcia 

łącznie z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 62/VI/2019 

Rady Miejskiej w Lublińcu 

z dnia 28 marca 2019 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o 

finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwalając zmianę 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu we wschodniej części miasta Lublińca 
w rejonie ulicy Klonowej, przyjmuje ustalenia zmiany planu, stwierdzając, że uchwalenie zmiany planu 

nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 
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