
UCHWAŁA NR XLV/574/2021 
RADY MIASTA KNURÓW 

z dnia 20 października 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Knurów obejmującego obszar ograniczony 

ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta 
z rejonem „III Kolonii” – Etap I 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. 
poz. 1372) oraz art. 3 ust. 1 i art. 14 ust. 1 i 4, w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta 
Miasta Knurów 

RADA MIASTA KNURÓW 
uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną 
i granicami administracyjnymi miasta z rejonem „III Kolonii” – Etap I, uchwalonego uchwałą Nr 
XXXII/438/17 Rady Miasta Knurów z dnia 19 kwietnia 2017 r., opublikowaną w Dz. U. Woj. Śl. z dnia 
27 kwietnia 2017 r., Poz. 2814, zmienionego uchwałą Nr III/32/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. (Dz. U. Woj. Śl. 
z dnia 28 grudnia 2018 r., Poz. 8322) oraz uchwałą Nr XXI/254/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. (Dz. U. Woj. Śl. 
z dnia 27 lutego 2020 r., Poz. 1674) – w zakresie: 

1) treści części załącznika nr 1 (rysunek planu); 

2) treści § 9 ust. 2 pkt 3 litera g; 

3) treści § 33 ust. 2. 

2. Granice obszarów objętych zmianą przedstawione są w załączniku do niniejszej uchwały, który stanowi 
integralną jej część. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLIII/531/2021 Rady Miasta Knurów z dnia 15 września 2021r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów 
obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami 
administracyjnymi miasta z rejonem „III Kolonii” – Etap I. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na 
terenie Miasta Knurów. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Tomasz Rzepa 
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LEGENDA:

granice obszarów objętych zmianą

granice miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Knurów obejmującego obszar ograniczony ul. ks. Alojzego Koziełka, 
ul. Dworcową, ul. Rybną i granicami administracyjnymi miasta z rejonem 
„III Kolonii” – Etap I, uchwalonego uchwałą Nr XXXII/438/17 Rady Miasta 
Knurów z dnia 19 kwietnia 2017 r. (z późniejszymi zmianami)
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Załącznik do uchwały Nr XLV/574/2021

Rady Miasta Knurów

z dnia 20 października 2021 r.
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