
UCHWAŁA NR V/43/15 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 21 maja 2015 r. 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego 

pomiędzy ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 14 ust. 1 i 2, 
art. 15 ust. 2 i art. 27 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. 1. W  uchwale nr IV/27/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 marca 2015 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  miasta Chełmża, dla terenu położonego pomiędzy ul. Dworcową, Polną  
i centralną częścią miasta Chełmża, zmienia się załącznik graficzny. 

2. Pozostałe ustalenia uchwały, o której mowa w ust. 1 pozostają bez zmian. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży. 
 
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Chełmży. 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

 
Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

 
 

Janusz Kalinowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
U z a s a d n i e n i e 

 
do uchwały nr V/43/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 21 maja 2015 r. zmieniającej  

uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Chełmży, dla terenu położonego pomiędzy  

ul. Dworcową, Polną i centralną częścią miasta Chełmża. 
  
 
 Niniejszą uchwałą zmienia się załącznik graficzny do uchwały podjętej przez Radę 
Miejską Chełmży numer IV/27/15 z  dnia 19 marca 2015 r. 
 Przedstawiony załącznik graficzny załączony do projektu ww. uchwały jest mapą 
wskazującą   konkretne  jednostki planistyczne, które mają  podlegać zmianie.   
 Takie skonkretyzowanie poszczególnych jednostek  planistycznych podlegających 
zmianie nie powoduje konieczności zmian na całym terenie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego wskazanym  w uchwale z dnia 19 marca 2015 r.   
 Stosownie do powyższego podjęcie uchwały z przedstawionym nowym załącznikiem 
jest w pełni uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 


