
 
 

Uchwała Nr XXIII.116.2012 
Rady Miejskiej w Uje ździe 

z dnia 25 pa ździernika 2012r.  
 

w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru obejmuj ącego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice  

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 

U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.1) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)  Rada Miejska w 

Ujeździe uchwala, co nast ępuje:  

§1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice, zwanego dalej planem. 

§2. Obszar objęty planem składa się z pięciu terenów, w tym: 

a) terenu nr 1 zlokalizowanego w Ujeździe, w rejonie Dziedzinki, wyznaczonego na załączniku 

graficznym nr 1; 

b) terenu nr 2 zlokalizowanego w Ujeździe, obejmującego osiedle Goj, wyznaczonego na 

załączniku graficznym nr 2; 

c) terenu nr 3 zlokalizowanego w Ujeździe, obejmującego obszar obwodnicy północnej miasta w 

rejonie  drogi powiatowej nr 1461 O i drogi powiatowej nr 1455 O wraz z otoczeniem, 

wyznaczonego na załączniku graficznym nr 3; 

d) terenu nr 4 zlokalizowanego w Ujeździe, obejmującego część osiedla Gliwickiego, 

wyznaczonego na załączniku graficznym nr 4; 

e) terenu nr 5 zlokalizowanego w południowej części wsi Niezdrowice, wyznaczonego na 

załączniku graficznym nr 5.  

§3. Zakres planu powinien być zgodny z wymogami określonymi w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

§4. Traci moc  uchwała Nr XVI.80.2012 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

obejmującego fragmenty miasta Ujazd. 

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 

§6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Rajmund Suhs 

                                            
1
 zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 

poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568., z 2004r., Nr 102, poz.1055, Nr 116, 
poz.1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172, poz.1441, Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz.128,  Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,  Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28,  poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675,  z 
2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012r. 
poz. 567 


