
UCHWAŁA NR XXXIX/260/21 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 23 września 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Turku pn. ,, Rejon Osiedla Górniczego” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 14 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1.  
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Miasta Turku 

pn. ,,Rejon Osiedla Górniczego” 

§ 2.  
Granica obszaru objętego planem została przedstawiona na załączniku graficznym, stanowiącym 

integralną część uchwały. 

§ 3.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku. 

§ 5.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Turku
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/260/21  

Rady Miejskiej Turku  

z dnia 23 września 2021 r. 
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Uzasadnienie

do UCHWAŁY NR XXXIX/260/21

RADY MIEJSKIEJ TURKU

z dnia 23 września 2021 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Turku pn. ,, Rejon Osiedla Górniczego”

Podstawą przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Turku pn. „ Rejon Osiedla Górniczego”, jest ,, Analiza zmian i oceny aktualności studium
i planów miejscowych Miasta Turek”. Dokument ten zawiera pełne uzasadnienie projektu dla
niniejszej uchwały.

Wyniki ww. analizy przyjęte uchwałą nr XLIV/371/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 13 września
2018 roku wykazują, że przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Miasta Turku pn. „Rejon Osiedla Górniczego” jest celowe i uzasadnione,
a przygotowane odpowiednie materiały i ustalenia umożliwiają wszczęcie organizacyjnych,
formalnych i merytorycznych procedur sporządzenia planu, po podjęciu przez Radę Miejską Turku
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu.

Id: 418A30EF-3477-4EEC-868F-6D8277C7C913. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 5

	Załącznik 1 Załącznik nr 1
	Załącznik

		2021-09-28T06:52:35+0000
	Polska
	Mariola Kadrzyńska-Siwek; Urząd Miejski w Turku
	Podpis organu wydającego akt prawny.




