
 

 

UCHWAŁA Nr VI/71/2007 

Rady Miejskiej w Elblągu 

z dnia 19 kwietnia 2007 r. 

 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu OSIEK - Junaków w Elblągu 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 17 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717; Dz. U. z 

2004r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492; Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; 

Dz.U. z 2006r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz.1635 ), Rada Miejska w Elblągu  

 

Uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenu  OSIEK – Junaków w Elblągu. 

 

§ 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 sporządzenia planu w miejscowej prasie, 

2) ogłoszenia niniejszej uchwały przez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Miejskiego w Elblągu, 

3) zawiadomienia na piśmie instytucji i organów właściwych do uzgadniania i 

opiniowania projektu planu. 

 

§ 5. 
Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Elblągu: 

- Uchwała nr XVI/533/2000 z dnia 29.06.2000 r. o przystąpieniu do sporządzania zmian 

ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga, 

uchwalonego przez Miejską Radę Narodową w dniu 13.06.1988 r. Uchwałą nr 

XXVI/133/88. 

- Uchwała nr XXVII/902/2002 z dnia 14.02.2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian 

ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga, 

uchwalonego przez Miejską Radę Narodową w Elblągu Uchwałą nr XXVI/133/88 z dnia 

13 czerwca 1988 r. 
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- Uchwała nr XIV/300/2004 z dnia 08.04.2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/533/2000 z 

dnia 29.06.2000 r. o przystąpieniu do sporządzania zmian ustaleń miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga, uchwalonego przez Miejską 

Radę Narodową Elblągu uchwałą Nr XXVI/133/88 z dnia 13 czerwca 1988 r. 

- Uchwała nr XIV/302/2004 z dnia 08.04.2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/902/2002 

z dnia 14.02.2002 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian ustaleń miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Elbląga, uchwalonego przez Miejską 

Radę Narodową w Elblągu uchwałą nr XXVI/133/88 z dnia 13 czerwca 1988 r. 

 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                         Przewodniczący  

                                                                                               Rady Miejskiej w Elblągu 

 

                                                                                                         Janusz Nowak 

 

 

 


