
PROJEKT 
 
 

Uchwała Nr        2016 
Rady Gminy Nadarzyn 

z dnia              września 2016 r. 
 

w sprawie: sposobu wykonania uchwały Nr XLI/406/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 
5 lutego 2014r. 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               
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446) oraz art.14 ust.1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) 
Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 
 

§1 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w 
gm. Nadarzyn, którego granice określa uchwała Nr XLI/406/2014 Rady Gminy Nadarzyn z 
dnia 5 lutego 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn 
zostanie sporządzony i przedłożony do uchwalenia etapowo, w sposób zgodny z załącznikiem 
graficznym do niniejszej uchwały: 

1) Etap I – obszar I, którego granice oznaczono literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-Z-Y-X-N-
O-P-Q-R-S-T-U-W-A na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) Etap II – obszar II, którego granice oznaczono literami-I-II-M I-NI-N-X-Y-Z-I na 
załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) Etap III – obszar III, którego granice oznaczono literami II-J-K-L-Ł-M-N I-M I-II na 
załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały. 
 

§2 
Pozostałe postanowienia zawarte w uchwale Nr XLI/406/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 
5 lutego 2014r., w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn, nie 
ulegają zmianie. 

§3 
Traci moc uchwała Nr IX/83/2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2015r. 
w sprawie: sposobu wykonania uchwały Nr XLI/406/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 5 
lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części wsi Strzeniówka w gm. Nadarzyn. 
 

§4 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 
 

§5 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


