
 
UCHWAŁA NR  XXVI/222/12                               

RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 19 października 2012 roku 

w  sprawie  uchylenia  uchwały Nr XXII/156/04 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
 
 
 
 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591 z późn. zmianami)  oraz  art. 14 
ust. 1, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym            
(t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647), 
 
 

Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych 
uchwala, co następuje: 

  
 

§ 1. 
 

Uchyla się uchwałę Nr XXII/156/04 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 lipca 
2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Ustrzykach Dolnych pod nazwą "STRWIĄŻYK V".  
 

§ 2. 
 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

DO UCHWAŁY NR XXVI/222/12 
RADY MIEJSKIEJ W USTRZYKACH DOLNYCH 

z dnia 19 października 2012 roku 
 

w  sprawie  uchylenia  uchwały Nr XXII/156/04 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 
16 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
 

 Zgadnie z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w celu ustalenia 
przeznaczenia terenów oraz m. in. o określenia sposobów ich zabudowy i zagospodarowania 
Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych dnia 16 lipca 2004r. podjęła uchwałę Nr XXII/156/04 
w   sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w Ustrzykach Dolnych pod nazwą "STRWIĄŻYK V". 

Dnia 9 października 2012 do Urzędu miejskiego w Ustrzykach Dolnych wpłynął 
wniosek Pani Krystyny Jasińskiej, zam. ul. Nadgórna 101, 38-700 Ustrzyki Dolne o uchylenie 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla tego obszaru z uwagi wstrzymywanie 
planowanych inwestycji budowlanych. 

Możliwość zabudowy dopuszcza się w drodze decyzji o warunkach zabudowy bądź 
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ze względu na podjętą uchwałę 
o przystąpieniu do sporządzenia MPZP postępowania w sprawie wydania decyzji 
lokalizacyjnych zawieszane są odpowiednio na okres 9 lub 12 miesięcy, co wstrzymuje 
planowane inwestycje budowlane.  

Ponieważ od 2004r. nie wykonano prac planistycznych związanych ze sporządzeniem 
planu miejscowego, oraz postępujące cały czas zagospodarowanie przestrzenne 
przedmiotowego terenu, właściwym jest uchylenia  uchwały Nr XXII/156/04 Rady Miejskiej 
w Ustrzykach Dolnych z dnia 16 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
  

 


