
UCHWAŁA NR LVII/525/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 24 października 2022 r. 

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego 

w rejonie ul. Szymborskiej 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 i 1846) oraz 
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, 1079 i 1561), na wniosek Prezydenta Miasta Inowrocławia uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr XIV/151/2019 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
23 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie 
ul. Szymborskiej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/525/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 24 października 2022 r. 

Rada Miejska Inowrocławia w dniu 23 września 2019 r. podjęła uchwałę 
nr XIV/151/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie 
ul. Szymborskiej. 

Celem sporządzenia planu miejscowego było przeznaczenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej na teren usług z zakazem lokalizacji zabudowy 
kubaturowej. Zmiana ta, zgodnie z oczekiwaniami wnioskodawcy, miała umożliwić jemu 
realizację planowanych inwestycji na sąsiednich terenach. W związku ze zmianą zamierzeń 
inwestycyjnych strona zainteresowana wniosła o wycofanie wniosku o zmianę planu 
na obszarze objętym uchwałą nr XIV/151/2019. 

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały 
jest Prezydent Miasta Inowrocławia. 

   
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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