
UCHWAŁA NR XXXI/923/2014 

RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU 

z dnia 30 września  2014 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Modrzewina- Północ część I w Elblągu 

Na podstawie  art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951, 1445; z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446; 

z 2014 r. poz. 379, 768) Rada Miejska w Elblągu uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr III/51/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

mieszkaniowej Modrzewina- Północ część I w Elblągu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

  

 

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Elblągu 

 

 

Janusz Nowak 



 

Uzasadnienie  

Uchylenie uchwały intencyjnej nr III/51/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25.02.2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy 

mieszkaniowej Modrzewina – Północ część I w Elblągu ma na celu utrzymanie przepisów zawartych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Miejską w Elblągu uchwałą 

nr XII/211/2007 z dnia 20.12.2007 r. 

 Powyższe wynika z potencjalnych negatywnych skutków ekonomicznych dla budżetu gminy – miasta 

Elbląg wynikających ze zmiany przepisów ww. obowiązującego planu miejscowego. Opracowane warianty 

zmiany planu mogą wygenerować dodatkowe koszty związane z budową sieci 

i obiektów infrastruktury technicznej oraz spowodować zmniejszenie dochodów ze sprzedaży 

i podatku od nieruchomości. Ewentualne zmiany obowiązującego planu nie mają również wpływu na 

atrakcyjność i podaż tych terenów. 

W związku z powyższym, dalsze procedowanie zmiany planu oraz jego realizacja nie są uzasadnione, co 

przemawia za uchyleniem uchwały intencyjnej w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Modrzewina – Północ część I w Elblągu. 


