
 

 

UCHWAŁA NR LXI/1560/14 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 10 lipca 2014 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie Placu Katedralnego i ulicy św. Józefa we Wrocławiu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.
1)

) i art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.
2)

) w związku z uchwałą nr LIII/ 

/1334/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmia-

ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Katedralnego 

i ulicy św. Józefa we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2014 r., poz. 13) Rada 

Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: 

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu 

Katedralnego i ulicy Św. Józefa we Wrocławiu, zwana dalej zmianą planu, dotyczy części tekstowej obowiązu-

jącego planu miejscowego. 

§ 2. W uchwale nr XLVII/1151/13 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie uchwale-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Katedralnego 

i ulicy św. Józefa we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2013 r., poz. 4453), w § 14 ust. 2 dodaje się pkt 26 

w brzmieniu: 

„26) biura dopuszcza się na nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej obiektu.”. 

§ 3. 1. Stwierdzenie, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 2 do 

uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

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

wództwa Dolnośląskiego. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia: 

E. Góralczyk 

                                                      
1) 

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318, oraz z 2014 r., poz. 379. 
2) 

Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2012 r., poz. 951 i 1445, z 2013 r., poz. 21, 405, 1238 i 1446, oraz 

z 2014 r. poz. 379. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 lipca 2014 r.

Poz. 3317



Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/1560/ 

/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

10 lipca 2014 r. 

 

 

Stwierdzenie, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego Wrocławia 

Rada Miejska Wrocławia stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-

szaru położonego w rejonie Placu Katedralnego i ulicy św. Józefa we Wrocławiu nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 

z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253), wraz ze zmianą przy-

jętą uchwałą nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miej-

skiej Wrocławia Nr 5, poz. 116). 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/1560/ 

/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

10 lipca 2014 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu 

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 

Placu Katedralnego i ulicy Św. Józefa we Wrocławiu nie wniesiono uwag. 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXI/1560/ 

/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 

10 lipca 2014 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Placu Kate-

dralnego i ulicy Św. Józefa we Wrocławiu nie dotyczy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy. 
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