
projekt 
UCHWAŁA Nr ……./2017 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia ……… 2017 r. 

 
w sprawie przystąpienia do zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Nadarzyn 

 
 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym             
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz  art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), Rada 
Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

§ 1 
 
Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nadarzyn, uchwalonego Uchwałą XLII/420/2014 Rady Gminy Nadarzyn z 
dnia 26 marca 2014 r. i Uchwałą XXI.262.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r. 
 

§ 2 
 
Zmiana studium , o której mowa w §1 obejmuje obszary określone na załączniku graficznym, 
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały: 
 
Obszar Nr 1 – stanowi teren działek nr ew. 993/2, 994/10 i 1025 - obręb Wolica 
Obszar Nr 2 – stanowi teren działek nr ew.  od 331 do 336, 338/1, 339, 340, 341/1, 341/2, 341/3,               

od nr ew. 342 do nr ew. 344 ,  od  nr ew.  346  do nr ew. 362 oraz  część działek                  
o  nr ew. 326/6, 337, 328  i 330  - obręb Strzeniówka 

Obszar Nr 3 – stanowi teren działki nr ew. 181/2 – obręb Kajetany 
Obszar Nr 4 – stanowi teren działki nr ew. 193/9- obręb Stara Wieś 
Obszar Nr 5 – stanowi teren działek nr ew. 187/1 i 188/1- obręb Rusiec 
Obszar Nr 6 – stanowi teren części działki nr ew. 56/17 obręb Urzut 
Obszar Nr 7 – stanowi teren części działek o nr ew. 57/11, 57/10, 57/14, 57/2, 57/19, 276  oraz 

działki o  nr ew. 275/1, 275/2, 58/6- obręb Urzut 
Obszar Nr 8 –  stanowi teren działki nr ew. 256/2 , 256/4 - obręb Urzut 
Obszar Nr 9 – stanowi teren działek nr ew. 148/1,148/2, 149/1, 149/2  i 150 – obręb Parole 
Obszar Nr 10 – stanowi teren działek nr ew. 19/5,19/30 i części działek o nr ew. 21/12, 22/2,  23, 24, 

25/17, 26/26, 27/23, 29  i 30/2 – obręb Młochów 
 

§3 
 
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 


