UCHWAŁA NR 1310/XLIII/2022
RADY MIASTA LUBLIN
z dnia 20 października 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich
i Piłsudskiego - rejon ulicy Przeskok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 14 ust. 1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846) - Rada Miasta Lublin
uchwala, co następuje:
§ 1.
Przystępuje się do sporządzenia zmian części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Dworcowej, Krochmalnej, 1-go Maja, Al. Zygmuntowskich
i Piłsudskiego - obszar A - rejon ulicy: Przeskok, uchwalonego uchwałą nr 985/XXXI/2021 Rady Miasta
Lublin z dnia 9 września 2021 r. (ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu
16 września 2021 r. pod poz. 3816).
§ 2.
Zakres prac planistycznych obejmował będzie korektę sposobu realizacji miejsc parkingowych w związku
z realizacją wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego, korektę
wskaźników parkingowych oraz wysokości zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej w strefie lokalizacji
obiektów kubaturowych o funkcji usługowej - oznaczonej symbolem U-2 - obszar usług towarzyszących wydzielenie wewnętrzne w ramach funkcji podstawowej, w ramach której dopuszcza się lokalizację stadionu
sportowego.
§ 3.
Granice opracowania zmiany planu przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Jarosław Pakuła
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Załącznik graficzny do uchwały
Nr 1310/XLIII/2022
Rady Miasta Lublin
z dnia 20 października 2022 r.

OZNACZENIA:
- granica przystąpienia do sporządzenia
zmiany obowiązującego m.p.z.p.
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