


















 

 

UCHWAŁA NR VI.29.2015 

RADY GMINY PRAŻMÓW 

z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

północnej części gminy Prażmów 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 

1990r. (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 20 ust. 1, art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym z dnia 27.03.2003 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr 

XLIV/329/2014 Rady Gminy Prażmów z 03 lutego 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów, Rada Gminy 

Prażmów po stwierdzeniu, że niniejsza zmiana planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Prażmów uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/383/2001 Rady Gminy Prażmów z dnia 05 kwietnia 2001r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów 

wprowadza się następującą zmianę: 

1) art.24 ust.1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan ustala zaopatrzenie z lokalnych układów wodociągów 

komunalnych, powiązanych w jeden system z wyjątkiem działki nr 39 obręb Krępa na której dopuszcza 

się lokalizację indywidualnego ujęcia wody, które może zaopatrywać lokalną sieć wodociągową 

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Krępa-Rosa”. 

§ 2. 1. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 1; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego  

do publicznego wglądu projektu zmiany planu, stanowiący załącznik nr 2; 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Prażmów 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady: 

Robert Dulewski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2015 r.

Poz. 4476



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI.29.2015 

Rady Gminy Prażmów 

z dnia 19 marca 2015 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Prażmów stwierdza, że ustalenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów w zakresie art. 24 ust.1, 

nie przewiduje realizacji nowych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 

gminy. 

 

 Przewodniczący Rady: 

Robert Dulewski 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 2 – Poz. 4476



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI.29.2015 

Rady Gminy Prażmów 

z dnia 19 marca 2015 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany planu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Gminy Prażmów stwierdza, że do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Prażmów, wyłożonego do 

publicznego wglądu w dniach od 15 grudnia 2014r. do 15 stycznia 2015r., w terminie do dnia 2 lutego 2015r. 

nie wpłynęły żadne uwagi. 

Tym samym Rada Gminy Prażmów stwierdza się brak postaw do podjęcia czynności związanych 

z rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany planu. 

  

 Przewodniczący Rady: 

Robert Dulewski 
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