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 UCHWAŁA Nr XLI/373/2009

Rady Miasta Malborka

 z dnia 29 października 2009 r.

 w sprawie uchwalenia zmiany fragmentu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

pomiędzy ulicami: Zapolskiej, ul.Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, Rodziewiczówny, ul.Armii Krajowej 

oraz Bażyńskiego w Malborku uchwalonego uchwałą Nr XIV/107/2007 RM Malborka z dnia 14.09.2007 r. 

opubl. w Dz. U. Nr 5 z dnia  25.01.2008 r. poz. 122.

  Na podstawie art. 14 ust. 8, art. 20, art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 
1591 z późniejszymi zmianami), na wniosek Burmistrza 
Miasta Malborka Rada Miasta Malborka, uchwala, co 
następuje:

§ 1

  Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami,,Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Malborka”, uchwalonego uchwałą Nr 122/XXIII/96 
Rady Miasta Malborka z dnia 28.03.1996 r.

— uchwala się zmiany fragmentu ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy 
ulicami: Zapolskiej, ul. Słowackiego, Al. Sprzymie-
rzonych, ul. Rodziewiczówny, ul. Armii Krajowej oraz 
Bażyńskiego w Malborku, w ten sposób że w § 32 
ust. 7 pkt 1 wskaźnik intensywności zabudowy „0,8” 
zmienia się na „2,0”.

§ 2

  Integralną częścią uchwały jest:
— załącznik Nr 1 dot. rozstrzygnięć Rady Miasta Malborka 

w sprawie uwag wniesionych do projektu planu,
— załącznik Nr 2 dot. rozstrzygnięć Rady Miasta Mal-

borka o sposobie realizacji i zasadach fi nansowania 
zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego.

§ 3

  Zobowiązuje się Burmistrza do:
1. niezwłocznego przekazania niniejszej uchwały wraz z 

dokumentacją planistyczną Wojewodzie Pomorskie-
mu w celu oceny zgodności z prawem oraz w celu 
ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego,

2. umieszczenia odpisu niniejszej uchwały na okres 
14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka 
oraz publikacji na stronie internetowej gminy www.
um.malbork.pl,

3. umożliwienia zainteresowanym osobom wglądu do 
przedmiotowego planu oraz otrzymywania z nich wy-
pisów i wyrysów,

4. wprowadzenia do rejestru miejscowych planów,
5. przekazania staroście kopii uchwalonego miejscowego 

planu.
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§ 4

  Tracą moc ustalenia dotyczące intensywności w § 32 
ust. 7 pkt 1 w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pomiędzy ulicami: Zapolskiej, ul. Słowa-
ckiego, Al. Sprzymierzonych, ul. Rodziewiczówny, ul. Armii 
Krajowej oraz Bażyńskiego w Malborku uchwalonego 
uchwałą Nr XIV/107/2007 RM Malborka z dnia 14.09.2007 
r. opublikowanego w Dz. U. Nr 5 z dnia 25.01.2008 r. Poz. 
122.

§ 5

  Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomor-
skiego.

 Przewodniczący
Rady Miasta Malborka
Arkadiusz Mroczkowski

Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr XLI/373/2009
Rady Miasta Malborka 
z dnia 29 października 2009 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Malborka w sprawie uwag do 
zmiany fragmentu ustaleń miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Zapolskiej, ul. 
Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, ul. Rodziewiczówny, 
ul. Armii Krajowej oraz Bażyńskiego w Malborku uchwa-
lonego uchwałą Nr XIV/107/2007 RM Malborka z dnia 
14.09.2007 r. upubli. W Dz. U. Nr 5 z dnia 25. 01.2008 r. 
poz. 122 
Rada Miasta Malborka po zapoznaniu się z dokumenta-
cją formalno – prawną planu oraz protokołem z dyskusji 
publicznej nad projektem planu stwierdza, że w okresie 
wyłożenia do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym 
terminie składania uwag, nie wpłynęły żadne uwagi.

Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr XLI/373/2009
Rady Miasta Malborka 
z dnia 29 października 2009 r.

Rozstrzygnięcie Miasta Malborka o sposobie realizacji i 
zasadach fi nansowania zapisanych w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego Rada Miasta Malbor-
ka stwierdza, że uchwalenie zmian ustaleń do planu nie 
skutkuje koniecznością realizacji inwestycji zakresu infra-
struktury technicznej obciążających budżet gminy.


