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UCHWADA NR XVIII/138/2011

 RADY MIEJSKIEJ W BEDqYCACH

 z dnia 25 papdziernika 2011 r.

w sprawie: uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów przy 
ulicy PrzemysEowej w BeErycach

DziaEając na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ｠ tekst 
jednolity z pópniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
nr 80 poz.717 ze zmianami) w związku z uchwaEą 
Nr VI/58/2011 Rady Miejskiej w BeErycach z dnia 23 
lutego 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego terenów przy ulicy PrzemysEowej 
w BeErycach Rada Miejska w BeErycach, uchwala co 
następuje: 

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego terenów przy ulicy 
PrzemysEowej w BeErycach zatwierdzonego uchwaEą 
Nr LVI/371/2010 Rady Miejskiej w BeErycach z dnia 
08 kwietnia 2010 r., ogEoszonego w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Lubelskiego Nr 73, poz. 1428 
z dnia 1 lipca 2010 r.

§2. Stwierdza się, re zmiana planu nie narusza 
ustaleG Studium uwarunkowaG i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy BeEryce 
uchwalonego uchwaEą Rady Miejskiej w BeErycach 
Nr VIII/68/2011 z dnia 30 marca 2011 r.

§3. ZaEącznikami do uchwaEy są:
1) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 

uwag do projektu zmiany planu ｠ stanowiące zaEącz-
nik nr 1.

2) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji za-
pisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych, stanowiące zaEącznik nr 2.

§4. W Uchwale Nr LVI/371/2010 Rady Miejskiej w 
BeErycach z dnia 08 kwietnia 2010 r. wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w §19 uchyla się pkt 8;
2) w §31 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

1) dla terenów oznaczonych symbolami KDL i KDD 
w wysoko[ci 1 %.

§5. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmistrzowi 
BeEryc.

§6. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady 
 Andrzej Chemperek
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ZaEącznik nr 1
do uchwaEy nr XVIII/138/2011

Rady Miejskiej w BeErycach
z dnia 25 papdziernika 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópniejszymi 

zmianami) stwierdza się, re do projektu zmiany planu 
nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ww. 
ustawy.
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr XVIII/138/2011

Rady Miejskiej w BeErycach
z dnia 25 papdziernika 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o 
finansach publicznych

W wyniku uchwalenia zmiany planu nie nastąpi 
potrzeba realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy.


