
 

 

UCHWAŁA NR LXXVII.708.2014 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 23 grudnia 2014r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach 

ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze 

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

gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 tekst jednolity z późn. zm.
1)

), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

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

) oraz 

w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego znak IB-I.4131.7.2014.JRaj z dnia 

8 października 2014r. uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LXXI.619.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonach ul. Bartosza Głowackiego, ul. Ignacego 

Krasickiego oraz ul. Miodowej w Zielonej Górze (Dz. Urz. Woj. Lubus., poz. 1597 z późn. zm.
3)

) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 2 pkt 2, otrzymuje brzmienie: 

„załącznik nr 2 – rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:1000, 

stanowiący integralną część uchwały;”; 

2) w § 2 ust. 1 kropkę po pkt 11 zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu: 

„12) dach płaski – należy przez to rozumieć dach o spadku do 12º; 

13) tylna elewacja budynku – należy przez to rozumieć elewację położoną od strony ogrodu.”; 

3) w § 5 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Ilość kondygnacji określonych w rozdziale 12 dotyczy kondygnacji nadziemnych.”; 

4) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014r.,  

poz. 379 i 1072. 
2) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r., poz. 951 i 1445 oraz z 2013r.,  

poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014r., poz. 379, 647 i 768. 
3) 

Uchwała zmieniona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Lubuskiego Nr IB-I.4131.7.2014.JRaj z dnia 8 paź-

dziernika 2014r. ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Lubus., poz. 1827. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 30 grudnia 2014 r.

Poz. 2463



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

Województwa Lubuskiego oraz podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Zielona Góra. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Marek Kamiński 
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Załącznik do uchwały nr LXXVII.708.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 grudnia 2014r. 
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