
 
 

UCHWAŁA NR XXX/228/12 
RADY MIEJSKIEJ W ZWIERZYŃCU 

z dnia 10 lipca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta 
Zwierzyniec  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz w związku z uchwałą  
Nr LVII/384/10 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec, po 
stwierdzeniu zgodności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Zwierzyniec” uchwalonego przez Radę Miejską w Zwierzyńcu uchwałą Nr LI/288/97 z dnia 17 grudnia 1997 r. 
ze zmianami,  

Rada Miejska w Zwierzyńcu uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta 
Zwierzyniec, uchwalonego uchwałą Nr XIII/70/07 Rady Miejskiej w Zwierzyńcu z dnia 14 czerwca 2007 r. 
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 166, poz. 2955) ze zmianami wynikającymi z:  

1) uchwały Nr XVI/81/07 z dnia 26 lipca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 166, poz. 2956),  

2) uchwały Nr XXXIX/242/09 z dnia 22 stycznia 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 40, poz. 1017),  

2. Zmiana planu polega na korekcie przebiegu układu komunikacyjnego – likwidacji drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem KDW w część terenu oznaczonego symbolem A33-MN.  

§ 2. Sposób zmian, o których mowa w § 1 pkt. 2 jest przedstawiony na załączniku graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały, według oznaczeń zmiany planu.  

§ 3. 1. Integralną częścią zmiany planu wymienionego w § 1 jest część graficzna w skali 1:1000, 
stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały.  

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru miasta Zwierzyniec, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Ustala się jednorazową opłatę na rzecz miasta od wzrostu wartości nieruchomości, będącego skutkiem 
wejścia w życie niniejszej zmiany planu dla terenów zabudowy mieszkaniowej – 10 %.  

§ 5. 1. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Zwierzyńca;  
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.  

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej  

 
 

Andrzej Budzyński 
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