
UCHWAŁA NR  XXVI/715/2013 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 14 listopada 2013 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany fragmentów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: rejonu pętli tramwajowej przy ulicy Ogólnej w Elblągu oraz 

rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu. 

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2  i 4  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013 r. poz. 21, 405) Rada 

Miejska w Elblągu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego: rejonu pętli tramwajowej przy ulicy Ogólnej w Elblągu, uchwalonego uchwałą Nr 

IX/178/2003 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 4  września 2003 r. oraz  rejonu skrzyżowania ulicy 
Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu, uchwalonego uchwałą Nr XXX/703/2010 

Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 września 2010 r.  

§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego 
projektem planu  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.  

§ 4. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Elbląg do:  

1. ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu w miejscowej prasie,  

2. ogłoszenia niniejszej uchwały przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu,  

3. zawiadomienia na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania 
projektu planu.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Elblągu 
 

 

Janusz Nowak 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

Uzasadnienie  

Przystępuje się do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego: rejonu pętli tramwajowej przy ulicy Ogólnej w Elblągu oraz rejonu skrzyżowania 

ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu.  

Granice zmiany planu wyznaczają: od strony wschodniej – fragment Alei Jana Pawła II, 
od strony południowej – fragment Alei Odrodzenia, od strony zachodniej – fragment ulicy 

Pułkownika Stanisława Dąbka (włącznie), od strony północnej – fragment rzeki Babicy.  

Szczegółowo granice planu określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.  

Celem przystąpienia do zmiany w/w planu jest aktualizacja dotyczących ustaleń przeznaczenia, 
sposobu zagospodarowania i zabudowy oraz obsługi komunikacyjnej terenu objętego granicami 

opracowania.  

 


