
 

 

UCHWAŁA NR 16.169.2016 

RADY MIASTA RYDUŁTOWY 

z dnia 21 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru 

oznaczonego symbolem MP/1-Z/2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie 

gminnym  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), po 

stwierdzeniu, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy, przyjętego uchwałą              

Nr 37.265.2013 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 20 czerwca 2013 r. 

Rada Miasta Rydułtowy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik nr 1  o nazwie „Rozstrzygnięcie o  sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu”, 

2) załącznik nr 2  o nazwie „Rozstrzygnięcie 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”. 

§ 2. W treści uchwały nr  XXXII/287/09 z dnia 29 maja 2009 r.  wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 7  ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1)  lokalizacji nowych przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko              

w  rozumieniu przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;”; 

2) § 16 ust. 1 pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b)  gospodarowania odpadami: 

- medycznymi, bioodpadami, weterynaryjnymi, zielonymi, z wypadków i promieniotwórczymi, 

- poza budynkami, z wyłączeniem odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzonej na 

działce działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

- polegającego na unieszkodliwianiu odpadów, 

- w sposób powodujący uciążliwość dla sąsiedniej zabudowy,”. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i  publikacji na 

stronie internetowej Urzędu Miasta Rydułtowy. 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy. 

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

Województwa Śląskiego.   

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy 

 

 

Lucjan Szwan 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16.169.2016 

Rady Miasta Rydułtowy 

z dnia 21 stycznia 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rydułtowy dla obszaru 

oznaczonego symbolem MP/1-Z/2, w terminie wskazanym w Obwieszczeniu Burmistrza Miasta Rydyłtowy 

z dnia 16 października 2015 r., o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, wraz z "Prognozami oddziaływania na środowisko" - czyli do dnia        

16 grudnia 2015 r. - nie wpłynęła żadna uwaga. 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16.169.2016 

Rady Miasta Rydułtowy 

z dnia 21 stycznia 2016 r. 

Rozstrzygnięcie 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 

Niniejsza zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rydułtowy, przyjętego uchwałą Rady Miasta Rydułtowy Nr XXXII/287/09 z dnia 29 maja 2009 r., 

obejmującego obszar oznaczony symbolem MP/1-Z/2, nie powoduje powstania i w konsekwencji 

konieczności realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy - stąd nie określa się tych inwestycji, i tym samym - sposobu ich realizacji i zasad finansowania. 
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