
 

 

UCHWAŁA NR XIX/222/2012 

RADY MIEJSKIEJ W KOLBUSZOWEJ 

z dnia 23 lutego 2012 r. 

w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 

terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi 

zmianami) Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala co następuje:  

§ 1. Stwierdzając zgodność ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonego uchwałą nr XXV/207/2000 Rady Miejskiej 

w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2000 r. wraz z późniejszymi zmianami – uchwala się I zmianę miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej, 

uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/318/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2008 r.  

§ 2. 1. W uchwale Nr XXXIII/318/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo 

usługowego w Kolbuszowej, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego 

Nr 4 poz. 4 z dnia 19 stycznia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1)  w § 2 ust. 1:  

a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: " tereny oznaczone na rysunku planu symbolem „P,U” o łącznej pow. około 

35,96 ha przeznacza się pod produkcję, magazyny, składy i usługi,"  

b)  pkt 4 otrzymuje brzmienie; " tereny oznaczone na rysunku planu symbolem „KD” o łącznej pow. około 

8,44 ha przeznacza się pod drogi publiczne,"  

c)  pkt 6 otrzymuje brzmienie: "teren oznaczony na rysunku planu symbolem „Z” o łącznej pow. około 

1,63 ha przeznacza się pod zieleń."  

2)  w § 3 ust. 2:  

a)  pkt 2 otrzymuje brzmienie: "każdy z trenów oznaczonych symbolem od 1PU do 12PU może być 

w dowolnych proporcjach zagospodarowany dla realizacji funkcji produkcyjnych, usługowych 

i magazynowo-składowych,"  

b)  skreśla się punkt 6,  

3)  w § 3 ust. 4 po słowach "zieleni leśnej istniejącej" stawia się kropkę i skreśla się dalsze wyrazy oraz 

pkt 1 i 2  
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4)  w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie: " szerokość dróg lokalnych:  

a) 1 KD, 3KD, 4KD, 5KD, 6 KD, 7KD, 8KD, 9KD, 10KD i 11KD nie mniejsza niż 12,0 m w liniach 

rozgraniczających,  

b)  12 KD - 30 m w liniach rozgraniczających,".  

§ 3. Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny - rysunek I zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo usługowego w Kolbuszowej, sporządzony na 

kopii rysunku obowiązującego planu w skali 1:2000, który obowiązuje w zakresie oznaczeń I zmiany planu.  

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.  

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

Województwa Podkarpackiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

               w Kolbuszowej 

 

              Marek Opaliński 
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