
UCHWAŁA NR 647/XXXVII/2013
Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 sierpnia 2013 roku

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku.

Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012
roku poz. 647 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2012 roku poz. 951 i 1445, z
2013 roku poz. 21 i 405) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2013 roku poz. 594) oraz Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na 2013
rok Nr  500/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku,  Rada
Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przystąpić do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miodowa-Łukasiewcza” w Płocku dla terenu położonego w granicach określonych
w § 3, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2
Sporządzenie  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
„Miodowa-Łukasiewicza”  w  Płocku  stanowić  będzie  zmianę  Miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  terenów  usługowych  zawartych  pomiędzy
ulicami  Łukasiewicza,  Gałczyńskiego  i  Miodową,  przyjętego  Uchwałą  Nr
858/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 roku (Dz. Urz. Woj.
Płockiego z 1998 roku, Nr 1 poz. 12).

§3
Jako granice obszaru objętego planem miejscowym wyznacza się:
• od zachodu –  zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Miodowej oraz zachodnie

granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów 198, 189, 190 i 183, 
• od północy –  północne granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów

219/4, 219/5, 221/8, 220/3,
• od wschodu – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Łukasiewicza, 
• od południa – południowa linia rozgraniczająca ulicy Gałczyńskiego. 

§ 4
Jako źródło finansowania ustalić Budżet Miasta Płocka na 2013 rok, Dział 710,
Rozdział  71004,  §4300,  §4170,  §4110,  §4120 Zadanie  01/WRM.II/G  –
Opracowania planistyczne – wydatki bezpośrednie oraz środki przewidziane na
ten cel w budżetach miasta Płocka na lata następne.



§ 5
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka. 

§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

 Artur Jaroszewski
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