
Projekt

z dnia .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA BIAŁA PODLASKA

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 
Podlaska pod nazwą „GLINKI”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) w związku 

z uchwałą Nr XI/155/19 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod 

nazwą „GLINKI”, Rada Miasta Biała Podlaska uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Stwierdza się, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod 
nazwą "GLINKI" nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biała Podlaska przyjętego uchwałą Nr XXXVI/116/10 Rady Miasta Biała Podlaska 
z dnia 21 kwietnia 2010 r., zmienionego uchwałą Nr XXIX/269/13 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 
29 lipca 2013 r., uchwałą Nr XXXVII/364/14 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 sierpnia 2014 r. oraz 
uchwałą Nr XII/89/15 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 27 listopada 2015 r. 

2.  Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Podlaska pod 
nazwą „GLINKI” uchwalonego uchwałą Nr XXVI/89/08 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 grudnia 
2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 
Podlaska pod nazwą „GLINKI” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 19 poz. 638 z dnia 13 lutego 2009 r.), 
obejmującą teren położony w rejonie ulic: Akademickiej, Artyleryjskiej oraz Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, w granicach zgodnie z załącznikiem Nr 1, zwaną dalej w treści uchwały „zmianą planu 
miejscowego”.

§ 2. 

1. Rysunek zmiany planu miejscowego w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, jest 
integralną częścią zmiany planu miejscowego. 

2.  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu miejscowego 
stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3.  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu miejscowego, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 

4.  Dokument elektroniczny zawierający dane przestrzenne stanowi załacznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. 

Celem zawartych w zmianie planu miejscowego regulacji jest umożliwienie realizacji hali sportowej na 
terenie oznaczonym symbolem 3 UO oraz racjonalne zagospodarowanie terenu oznaczonego symbolem 2US 
w zakresie modernizacji stadionu. 

Id: EUQAH-SFWKN-DRCJH-ZEVQG-NBTVY. Projekt Strona 1



§ 4. 

W uchwale Nr XXVI/89/08 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 11 grudnia 2008 r. w granicach określonych 
w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały, załącznik graficzny do ww. uchwały zmienia się w części określonej 
w załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 5. 

W zakresie objętym niniejszą uchwałą w obszarze wskazanym na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, 
tracą moc ustalenia graficzne przedstawione na załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/89/08 Rady Miasta 
Biała Podlaska z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Biała Podlaska pod nazwą „GLINKI”. 

§ 6. 

Pozostałe ustalenia planu miejscowego nie ulegają zmianie. 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Biała Podlaska. 

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz publikacji 
w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miasta Biała Podlaska. 

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubelskiego.
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