
 
UCHWAŁA NR XXVII/205/2013 

RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU 

z dnia 15 listopada 2013 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu w obrębie 1. miasta Moryń. 

Na podstawie art. 19 oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2012 poz. 647) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie 1. Miasta Moryń, 

uchwalonym uchwałą Nr XXVI/191/2013 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 września 2013 r., wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XII/65/2011 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 24 listopada 2011 r. w spra-

wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w ob-

rębie 1. miasta Moryń, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń” przyjętego uchwałą Nr XXXVI/352/98 Rady Miejskiej 

w Moryniu z dnia 6 lutego 1998 r., zmienionego uchwałą Nr IX/72/2007 Rady Miejskiej w Moryniu 

z dnia 29 sierpnia 2007 roku, uchwałą Nr XXXVII/349/2010 z 22 września 2010 r., oraz uchwałą 

Nr XII/66/2011 z 24 listopada 2011 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu w obrębie 1. miasta Moryń, o łącznej powierzchni ok. 1,5 ha, zwany dalej planem.”; 

2) w § 18 ust. 7 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0.70,”; 

3) w § 19 ust 4 pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ = 0.70,”. 

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

wództwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Moryniu. 

 

 Przewodnicząca Rady 

 

Jadwiga Fragstein-Niemsdorff 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 23 stycznia 2014 r.

Poz. 357
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