
UCHWAŁA NR VI/27/07 
RADY MIEJSKIEJ w BYTOMIU ODRZAŃSKIM 

z dnia 23 marca 2007 roku. 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu w rejonie ulicy Polnej w Bytomiu Odrzańskim. 

Na podstawie art. 14 ust.l i art. 15 ust.l i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 ze zm.) 

uchwala się, co następuje : 

§ 1. Uznaje się za celowe przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Bytomiu Odrzańskim obejmującego działki o numerach: 
697., 374., 375., 376., 377., 378., 379., 701/4., 701/3., 701/2., 702., 703., 707., 949, 709/2., 710., 
711., 712., 713., 714/1., 714/2., 715., 716/2., 716/3., 716/4., 371/2., 371/1., 370., 371/3., 372., 
364., 366., 369/1., 369/2., 369/3., 363., 367., 368/1., 368/2., 362/1., 361., 365., 360., 359., 358., 
357., 356., 355., 354., o łącznej powierzchni ca 25ha. 

§ 2. Granice terenu objętego niniejszą uchwałą określono na mapie w skali 1:5000, stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Przedmiotem planu będzie przeznaczenie terenu pod nowy cmentarz oraz pod zabudowę 
usługowo-produkcyjną i mieszkalną, wraz z infrastrukturą tecłiniczną i komunikacją. 

§ 4. Przyjmuje się zakres ustaleń planu : 
- przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania, 

- zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
- zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
- zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
- wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej, 
- parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, 
- granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegające ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 
- szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, 
- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy, 
- zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
- sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów, 
- stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę o której mowa w art.36 ust.4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 r. Nr 80, 
poz.717 zezm.) 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytomia Odrzańskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy informacyjnej 
w Urzędzie Miejskim w Bytomiu Odrzańskim. 

Przewodnicząc , 
Rady MieJsMeJ 

j, Andrzei Chmielewski 




