
UCHWAŁA NR XXXIII/450/22 
RADY MIASTA PORĘBA 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta 

Poręba 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.), art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) 

Rada Miasta Poręba 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXI/229/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba zmienić granice obszaru objętego przystąpieniem 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Zmienione granice obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia planu określa załącznik graficzny 
stanowiący integralną część niniejszej uchwały, który zastępuje dotychczasowy załącznik do uchwały, o której 
mowa w ust. 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Miasta 
Poręba 

 
 

Elżbieta Kołodziej 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/450/22

Rady Miasta Poręba

z dnia 17 stycznia 2022 r.
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Uzasadnienie 

Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/229/20 Rady Miasta Poręba z dnia 26 października 2020 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba ma na celu zmianę granic obszaru objętego 
przystąpieniem aby objąć w całości nowym planem zagospodarowania przestrzennego obowiązujący 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 
w rejonie ul. Partyzantów w Porębie (uchwała nr XXIV/139/08 Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 
2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa 
mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów w Porębie (Dziennik Urzędowy Województwa 
Śląskiego z 2008 r. nr 160, poz. 3053) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr VIII/82/19 
Rady Miasta Poręba z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w rejonie ul. Partyzantów 
w Porębie (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 27 czerwca 2019 r. pozycja 4698). 

Zmiana taka pozwoli na ujednolicenie zapisów obszaru objętego planem. Przewidywane rozwiązania 
i przeznaczenie terenów w granicach obszaru objętego planem, zgodnie z załącznikiem graficznym do 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w północno - wschodniej części miasta Poręba 
będzie kontynuacją polityki przestrzennej miasta określonej w nowej edycji Studium. 

Stosownie do art. 14 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zwracam się do 
Rady Miasta z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały do przystąpienia do sporządzenia 
przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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