
 

 

UCHWAŁA NR XXII/246/2016 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 14 września 2016 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w miejscowości Łask 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961), w związku  

z uchwałą nr XVIII/171/2016 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku, 

stwierdzając, iż zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego miasta i gminy Łask, uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w miejscowości Łask, w zakresie dostosowania ustaleń planu dotyczących usług publicznych, w tym usług 

oświaty do obecnych uwarunkowań ekonomicznych i społecznych poprzez dopuszczenie na terenach usług 

publicznych realizację usług niepublicznych określonych w § 13 i § 15 uchwały nr XXXV/343/13 Rady Miej-

skiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1270), 

zmienionej uchwałą nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 663), zwaną dalej planem. 

2. Integralną częścią planu są: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – stanowiące załącznik nr 1 do uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – stanowiące załącznik nr 2 do 

uchwały; 

3) rysunek planu pozostaje w niezmienionym kształcie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr XXXV/343/13 

Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. 

§ 2. W uchwale nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask, zmienio-

nej uchwałą nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Łask wprowa-

dza się następujące zmiany: 

1) § 13 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) jako przeznaczenie dopuszczalne: 
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a) inne usługi publiczne i niepubliczne, 

b) funkcję mieszkaniową, 

c) budowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji zgodnych z 

przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.”; 

2) § 15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) jako przeznaczenie dopuszczalne: 

a) inne usługi publiczne i niepubliczne, 

b) budowę obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służących realizacji funkcji zgodnych z 

przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym.”. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, publikacji na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Łasku oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na 

tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łasku. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku 

 

 

Robert Bartosik 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/246/2016 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 14 września 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego  

wglądu projektu planu 

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego podczas wyłożenia do publicznego wglądu oraz w terminie obligatoryjnym na oczekiwanie na uwa-

gi, Rada Miejska w Łasku nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 778 zmiany poz. 904, poz. 

961). 

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/246/2016 

Rady Miejskiej w Łasku 
z dnia 14 września 2016 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 647, ze zmianami: poz. 904, poz. 961) Rada Miejska w Łasku stwierdza, że ze 

względu na brak zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy, niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych. 
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