
UCHWAŁA NR XXIV/25/13
RADY MIEJSKIEJ W ŻARACH

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska 
w Żarach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr 
XII/278/11 Rady Miejskiej w Żarach z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach, po stwierdzeniu, że 
zmiana planu nie narusza ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Żary, Rada Miejska w Żarach uchwala, co następuje:  

§ 1. W rozdziale 7 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Żarach nr XXIX/34/01 z dnia 12.07.2001 r., ust. 1 pkt 2a otrzymuje 
brzmienie: „wysokości budynków powyżej 15,0m”.  

§ 2. Integralną częścią uchwały jest:  

1) załącznik graficzny nr 1– przedstawiający granice obszaru objętego projektem zmiany planu;  

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach;  

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żary.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i podlega publikacji na stronie internetowej miasta Żary oraz wywieszeniu na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarach.    

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Krasko

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 5 marca 2013 r.

Poz. 692



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/25/13 

Rady Miejskiej w Żarach 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

Załącznik graficzny nr 1  
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/25/13 

Rady Miejskiej w Żarach 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego byłego lotniska w Żarach  

Na podstawie art. 20 ust.1 w związku z art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2012r. poz.647 ze zmianami) oraz w nawiązaniu do informacji 
Burmistrza Miasta Żary stwierdza się, że osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające 
osobowości prawnej nie wniosły żadnych uwag. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/25/13 

Rady Miejskiej w Żarach 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców 
stanowiące zadania własne gminy w obszarze zmiany planu nie występują. 

§ 2. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych w przedmiotowej zmianie planu, nie obciąży budżetu miasta 
Żary. 
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