UCHWAŁA NR XXVI/260/13
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 maja 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Złotowa obejmującego działki położone przy skrzyżowaniach ul. Chojnickiej z ul. Rogatki i ul. Świerkową
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r. poz. 594) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami: z 2012 r.: poz. 951, poz. 1445; z 2013 r.: poz.
21, poz. 405), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa
obejmującego działki przy skrzyżowaniach ul. Chojnickiej z ul. Rogatki i ul. Świerkową.
§ 2. 1. Plan obejmuje teren zabudowany położony przy skrzyżowaniu ul. Chojnickiej z ul. Rogatki oraz ul.
Świerkową, objęte aktualnym planem miejscowym:
1) zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa w rejonie ulic
Chojnickiej - Rogatki, przyjętą przez Radę Miejską w Złotowie uchwałą Nr XXIII/149/2000 z dnia 29 czerwca
2000 r.,
2. Granice planu przedstawiono na mapach ewidencyjnych w skali 1:2000, stanowiących załącznik nr 1 i nr
2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Przedmiotem wnioskowanego planu będą ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszarów określonych w §
1 w zakresie przypisania im funkcji terenów zabudowy usługowej, terenów komunikacji i zieleni oraz ustalenie
parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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