
                                                                                                                       

Uchwała  Nr LII/428/14

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 1 sierpnia 2014 r.

w  sprawie  przystąpienia  do  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego miasta  Byczyny w części  dotyczącej  przebiegu drogi  gminnej 
osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  5  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r. 
o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 14 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 
27  marca  2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j.  Dz.  U.  z  2012r. 
poz.647, 951.1445  poz. 21  z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§1.Przystępuje  się  do  zmiany  miejscowego  planu  gospodarowania  przestrzennego  miasta 
Byczyny w części dotyczącej przebiegu drogi gminnej osiedlowej w obrębie ulicy Brzozowej 
dz. nr 243/5 k. m. 4

§2.Granice obszaru, o którym mowa w § 1. określono w załączniku graficznym do niniejszej 
uchwały.

§3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Byczynie

       Grzegorz Kapica





UCHWAŁA NR LII/427/14

RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 1 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/403/2014 Rady Miejskiej w Byczynie z 
dnia 24 kwietnia 2014r. o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszary w obrębach: 
Ciecierzyn, Gołkowice, Proślice, Sarnów, Byczyna, Roszkowice

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                 o  
samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 14 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz.647, 
951.1445  poz. 21  z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, co następuje:

§1.  Zmienia się  uchwałę Nr XLVIII/403/14 z dnia 24 kwietnia 2014r. w ten sposób, że 
skreśla się. §2 i §6 uchwały.

§3. Pozostałe zapisy w w/w uchwale nie ulegają zmianie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Byczynie

                                                                                                         Kapica Grzegorz Witold




