
UCHWAŁA NR XV/322/2016 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na 

południe od ulicy Nowodworskiej w Elblągu 

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

przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890) Rada Miejska 

w Elblągu uchwala, co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na południe 

od ulicy Nowodworskiej w Elblągu. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXI/720/2010 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy 

ulicami Żuławską i Nowodworską w Elblągu i jednocześnie w jego ramach zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Żuławskiej i drogi nr 7 w Elblągu. 

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

  

 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Elblągu 

 

 

Marek Pruszak 

 



 Załącznik do Uchwały Nr XV/322/2016 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 21 kwietnia 2016 r. 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru na południe 

od ulicy Nowodworskiej w Elblągu, który będzie stanowił dla wyznaczonego niniejszą uchwałą fragmentu 

zmianę ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Żuławskiej i drogi 

nr 7 w Elblągu, uchwalonego uchwałą Nr XXXI/1038/2002 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 12 września 2002 
r. 

Granice planu wyznaczają: od strony północnej – południowa linia rozgraniczająca pasa drogowego ulicy 

Nowodworskiej;  od strony wschodniej – zachodnia granica działki ewidencyjnej nr 146; od strony południowej 
– południowa granica działek ewidencyjnych nr 245/1 i 255; od strony zachodniej – granica miasta Elbląga i 

terenów kolejowych (włącznie). 

Szczegółowe granice planu określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

Przystępuje się do sporządzania niniejszego planu celem regulacji układu komunikacyjnego oraz określenie 
nowych zasad zabudowy i zagospodarowania dla terenów objętych granicą opracowania. 


