UCHWAŁA NR IX/69/2011
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 6 maja 2011 r.
o sprostowaniu oczywistej omyłki w Uchwale Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXVII/265/01
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centrum Miasta Słubice.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 oraz art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
Rada Miejska w Słubicach uchwala co następuje:
§ 1. W celu doprowadzenia do spójności części tekstowej i graficznej Uchwały Rady
Miejskiej w Słubicach Nr XXVII/265/01 z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego centrum Miasta Słubice, opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr 23 poz. 261, dokonuje się
sprostowania omyłki w § 17 przedmiotowej uchwały, polegającej na zamieszczeniu ustaleń
dotyczących przeznaczenia dwóch terenów pod niewłaściwym symbolem cyfrowym,
w następujący sposób: Dotychczasowe brzmienie fragmentu § 17 ww. uchwały tj. „13.01.
Obowiązuje pełne zachowanie istniejącej zieleni wysokiej oraz zachowanie istniejącego układu
skweru miejskiego z zapewnieniem pełnej dostępności dla niepełnosprawnych. 13.02.
Obowiązuje pełne zabezpieczenie miejsc parkingowych z dopuszczeniem parkowania wzdłuż
pierzei placu. Dopuszcza się odstępstwo od wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy
i powierzchni placowej. Należy zachować istniejący stan zainwestowania z dopuszczeniem
lokalizowania tymczasowych obiektów budowlanych przeznaczonych do czasowego
użytkowania” zastępuje się brzmieniem: „13.01. Obowiązuje pełne zabezpieczenie miejsc
parkingowych z dopuszczeniem parkowania wzdłuż pierzei placu. Dopuszcza się odstępstwo od
wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy i powierzchni placowej. Należy zachować
istniejący stan zainwestowania z dopuszczeniem lokalizowania tymczasowych obiektów
budowlanych przeznaczonych do czasowego użytkowania. 13.02. Obowiązuje pełne
zachowanie istniejącej zieleni wysokiej oraz zachowanie istniejącego układu skweru miejskiego
z zapewnieniem pełnej dostępności dla niepełnosprawnych.”
§ 2. Niniejsza Uchwała stanowi integralną część Uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/265/01
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
centrum Miasta Słubice.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
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