
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/269/2016  

RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Węglowej i 

Górniczej w Ostrowie Wielkopolskim 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 3 ust. 1, art. 4 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778, ze zm.), w związku z uchwałą 

Nr XI/119/2015 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Węglowej i 

Górniczej w Ostrowie Wielkopolskim, Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. 

Węglowej i Górniczej w Ostrowie Wielkopolskim, uchwalonego Uchwałą Nr XXXVIII/520/98 Rady Miejskiej 

Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego z 1998 r.  Nr 10, poz. 52), 

zmienionego Uchwałą Nr VIII/85/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2007 r. 

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 26.06.2007 r  Nr 95, poz. 2384), zwanego dalej „planem”, po stwierdzeniu, że nie 

narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa 

Wielkopolskiego. 

2. Integralną część uchwały stanowią: 

1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu planu, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz 

zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do 

uchwały. 

§ 2. 1. W planie wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 uchyla się ust. 2; 

2) w § 13 uchyla się ust. 1 pkt 3, pkt  4 i pkt 5 oraz ust. 2. 

2. Pozostałe ustalenia planu wraz z załącznikami, w tym rysunkami, nie ulegają zmianie. 

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady 

(-) Jarosław Lisiecki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 września 2016 r.

Poz. 5500
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/269/2016 

Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 

z dnia 30 sierpnia 2016 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego o sposobie realizacji zapisanych w zmianie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Węglowej i Górniczej w 

Ostrowie Wielkopolskim, 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 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego rozstrzyga, 

co następuje: 

 

Z uwagi na brak zmian w przeznaczeniu terenów objętych zmianą planu w stosunku do planu dotychczas 

obowiązującego stwierdza się brak wpływu ustaleń zmiany planu na realizację inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz na finanse gminy. 
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