
 

 

UCHWAŁA NR LI/361/14 

RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA 

z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

w sprawie zmiany planu polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla uchwałą nr XIX/194/08 z dnia 31.01.2008 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście 

Śmigiel w rejonie ul. Południowej. 

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

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) a także w związku z uchwałą Rady Miejskiej Śmigla 

Nr XLIII/309/13 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia do zmiany planu polegającej na uchyleniu 

części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla 

uchwałą nr XIX/194/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej, Rada Miejska Śmigla uchwala, co 

następuje 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę planu polegającą na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla uchwałą nr XIX/194/08 z dnia 31.01.2008 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel 

w rejonie ul. Południowej, zwaną dalej „planem”. 

2. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu. 

3. Integralnymi częściami uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu, opracowany w skali 1:1000 i zatytułowany „Zmiana planu polegająca na 

uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską 

Śmigla uchwałą nr XIX/194/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej”, stanowiący część 

graficzną planu, zwany dalej „rysunkiem planu"; 

2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie, iż plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Śmigiel; 

3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Śmigla o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu; 

4) załącznik Nr 4 – stanowiący rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Śmigla o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 

zasadach ich finansowania. 

§ 2. Na obszarze objętym planem nie określa się: 
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1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej i minimalnej 

intensywności zabudowy jako wskaźnika powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu 

do powierzchni działki budowlanej, maksymalnej wysokość zabudowy, minimalnej liczby miejsc do 

parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów obiektów; 

7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 

9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu 

zabudowy; 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

§ 3. Dla terenu objętego zmianą planu ustala się 30% stawkę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. Tracą moc ustalenia Uchwały nr XIX/194/08 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 31.01.2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. 

Południowej na obszarze objętym niniejszą uchwałą. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla. 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady  

(-) Wiesław Kasperski  
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Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr LI/361/14 

Rady Miejskiej Śmigla 

z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 3 – Poz. 5055



Załącznik Nr 2  

do Uchwały Nr LI/361/14 

Rady Miejskiej Śmigla 

z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenia, że zmiana planu polegająca na uchyleniu części miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla uchwałą nr 

XIX/194/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Śmigiel. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), Rada Miejska Śmigla stwierdza, że ustalenia 

zmiany planu polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla uchwałą nr XIX/194/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie 

ul. Południowej nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Śmigiel. 
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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr LI/361/14 

Rady Miejskiej Śmigla 

z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany planu polegającej na 

uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską 

Śmigla uchwałą nr XIX/194/08 z dnia 31.01.2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel w rejonie ul. Południowej. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), Rada Miejska Śmigla rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. Do projektu zmiany planu polegającej na uchyleniu części miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego uchwalonego przez Radę Miejską Śmigla uchwałą nr XIX/194/08 z dnia 31.01.2008 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w mieście Śmigiel 

w rejonie ul. Południowej w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, nie wniesiono uwag. 

2. Wobec powyższego nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 
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Załącznik Nr 4  

do Uchwały Nr LI/361/14 

Rady Miejskiej Śmigla 

z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Śmigla o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

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

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.), Rada Miejska Śmigla rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, ponieważ w planie 

nie określono zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
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