
Uchwała Nr XLI/406/2014 

 Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia 5 lutego 2014 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla północnej  części wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn. 

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

Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i  5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) na wniosek 

Wójta Gminy Nadarzyn , po stwierdzeniu wykonania zadań i czynności poprzedzających podjęcie 

uchwały określonych w art. 14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 
Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

północnej części wsi Strzeniówka w gminie Nadarzyn, zwanego dalej planem. 

§ 2. 

 
Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w § 1 oznaczono na załączniku graficznym literami 

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-Ł-M-N-O-P-R-S-T-U-A stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

Granica obszaru objętego planem przebiega w następujący sposób: wzdłuż północno-

wschodniej granicy administracyjnej wsi Strzeniówka {ozn. lit. A-B-C-D-E-F-G-H-I-J} do 

południowej  granicy działki ew. 615/1 i wzdłuż tejże  granicy do osi ulicy Piwonii {ozn. lit. J-K}. 

Następnie wzdłuż  osi ul. Piwonii { ozn. lit. K-L}  do zachodniej granicy działki 589/50 i wzdłuż tejże 

granicy {ozn. lit. L-Ł} do  południowej granicy podzielonej działki nr ew. 588 i dalej w kierunku 

zachodnim do osi ulicy Komorowskiej{ozn. lit. Ł-M}. Dalej na północ wzdłuż osi ul. Komorowskiej 

do osi ul. Jodłowej{ ozn. lit. M-N} i wzdłuż osi ul. Jodłowej  do osi ul. Pruszkowskiej {ozn. lit. N-O}. 

Następnie  na północ wzdłuż osi ul. Pruszkowskiej {ozn. lit. O-P-R} z uskokiem w kierunku 

zachodnim {ozn. lit. R-S} i dalej w kierunku północnym wzdłuż granicy administracyjnej wsi 

Strzeniówka { ozn. lit. S-T-U- A}. 

§ 3. 

 
1. Plan zostanie sporządzony w skali 1:2000. 

2. Przedmiot i zakres planu powinien odpowiadać problematyce określonej w art. 15 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  

(t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.). 

§ 4.  

 
Traci moc uchwała nr XXVII/277/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi 

Strzeniówka w zakresie obejmującym działkę nr ew. 853/5 

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


