
 

 

UCHWAŁA NR XL/298/2014 

RADY MIEJSKIEJ W SUSZU 

z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/287/2014 Rady Miejskiej w Suszu z dnia 12 czerwca 2014 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie 

geodezyjnym Bronowo 

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

Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami
1)

), art.14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zmianami
2)

) oraz art. 4 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, państwowej 

inspekcji sanitarnej oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) Rada Miejska 

w Suszu uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/287/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Susz w obrębie geodezyjnym Bronowo § 35 otrzymuje brzmienie 

„Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego”. 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

3. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

  Przewodniczący Rady 

Zbigniew Skolimowski 

 

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; 

Dz. U. z 2014 r., poz. 379, 1072 
2) 

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

21, 405, poz. 1238, poz. 1446; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, 1446, 768. 
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Olsztyn, dnia 8 października 2014 r.
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