UCHWAŁA NR XVII/150/19
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/125/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września
2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego osiedli „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1945 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIII/125/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedli
„Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w Głogowie wprowadza się następującą
zmianę: granice terenów objętych zmianą planu, o których mowa w §2 uchwały przedstawionych na
załączniku graficznym nr 1 uzupełnia się o część terenu 70KD1/2 w granicach określonych na
fragmencie mapy zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Leszek Drankiewicz
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UZASADNIENIE

Uchwała zmieniająca uchwałę Nr XIII/125/19 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30
września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego osiedli „Hutnik I” – „Hutnik II” – „Słoneczne” – „Sportowe” w
Głogowie zwiększa obszar objęty zmianą planu o fragment terenu oznaczonego w planie
symbolem 70KD1/2.
Przewidywana częściowa zmiana funkcji terenu 70KD1/2 z drogi dojazdowej na zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną umożliwi dosprzedaż terenu właścicielom sąsiednich działek w
zabudowie jednorodzinnej.
Przed sporządzeniem projektu niniejszej uchwały wykonano czynności, wynikające z art. 14 ust. 5
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj.:
-

wykonano analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu,
stwierdzono zgodność przewidywanych rozwiązań z obowiązującym studium uikzp m.
Głogowa,
ustalono niezbędny zakres prac planistycznych,
przygotowano materiały geodezyjne do opracowania zmiany planu.
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