Uchwała Nr XV/151/07
Rady Miasta Zduńska Wola
z dnia 29 listopada 2007 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany miejscowego
przestrzennego fragmentu Miasta Zduńska Wola.

planu

zagospodarowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2,
art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225,
poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880), w związku z Uchwałą Nr LXI/548/06 Rady Miasta
Zduńska Wola z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Zduńska
Wola uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXV/356/2000 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 7 września
2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
Miasta Zduńska Wola, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zduńska Wola w rejonie ulic: Łaska, Plac Wolności, Juliusza, Zielona, Przejazd,
Żeromskiego, Królewska.
2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1, wyznaczają:
1) od północy - północna linia rozgraniczająca ulicy Zielonej i północna linia
rozgraniczająca ulicy Fabrycznej;
2) od wschodu - wschodnia linia rozgraniczająca ulicy Przejazd i wschodnia linia
rozgraniczająca ulicy Plac Krakowski, oraz wschodnia linia rozgraniczająca ulicy
Królewskiej;
3) od południa - południowa linia rozgraniczająca ulicy Łaskiej oraz wschodnia linia
rozgraniczająca ulicy Królewskiej;
4) od zachodu - zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Juliusza i Plac Wolności.
3. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ust. 1, oznaczone są
na rysunku planu, o którym mowa w § 4 pkt 1.”;
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Integralnymi częściami uchwały są:
1) rysunek planu w skali 1:1000, załącznik nr 1 do uchwały;
2) stwierdzenie zgodności zmiany planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego, załącznik nr 2 do uchwały;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, załącznik nr 3
do uchwały;
4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, załącznik nr 4 do uchwały.”;
3) w § 10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Projektowane obiekty służące prowadzeniu działalności usługowej za wyjątkiem: dróg
i sieci infrastruktury technicznej, nie mogą stanowić przedsięwzięć zaliczanych
do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek
1

sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oraz dla których
obowiązek taki może być ustalony.”;
4) dodaje się załącznik nr 2:
„Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/356/2000 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia
7 września 2000 r.
Stwierdzenie zgodności zmiany planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego”,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 1 do uchwały;
5) dodaje się załącznik nr 3:
„Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXV/356/2000 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia
7 września 2000 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu”,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 do uchwały;
6) dodaje się załącznik nr 4:
„Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXV/356/2000 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia
7 września 2000 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania”,
zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do uchwały.
§ 2. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie
na tablicach ogłoszeń w Zduńskiej Woli w Urzędzie Miasta oraz Pasażu Powstańców
Śląskich i przy ul. 1 Maja, a także poprzez zamieszczenie jej treści na stronie internetowej
Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady
Marek Podsadniak
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