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UCHWAŁA Nr XXV/196/2009 

RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 ze zm.) uchwala sić, co nastćpuje: 

§ 1. Upowaşnia sić Panią Joannć Tokarską Dyrek-
tora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Przysusze jednostki budşetowej Gminy i Mia-
sta Przysucha, do załatwiania indywidualnych spraw 
z zakresu administracji publicznej, w tym do wyda-

wania decyzji administracyjnych i postanowień w 
sprawach wynikających z ustawy z dnia 21 czerwca 
2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, 
poz. 734 z póŝn. zm.). 

§ 2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy i Miasta w Przysusze: 

mgr Krystyna Bielawska 
 
 
 
12 52 

1253 
12 5 3 

UCHWAŁA Nr XXXI/272/2009 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Walendów i Szamoty w gminie Nadarzyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.1)) art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.2)) oraz uchwały nr 
XXI/168/08 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Walendów i Szamoty w gminie 
Nadarzyn uchwalonego uchwałą nr 
XXXVIII/649/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 
czerwca 2005r. opublikowaną w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego z dnia 26 lipca 
2005r. Nr 173, poz. 5526, po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Nadarzyn 
uchwalonego uchwałą Nr XXIV/224/2000 Rady Gmi-
ny Nadarzyn z dnia 12 paŝdziernika 2000r. ze zmia-
nami wprowadzonymi uchwałą nr XIlI/338/2003 Ra-
dy Gminy Nadarzyn z dnia 10 lipca 2003r. Rada 
Gminy Nadarzyn uchwala, co nastćpuje: 

 

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/649/2005 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2005r. opublikowaną w 
Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 26 
lipca 2005r. Nr 173, poz. 5526, wprowadza sić nastć-
pujące zmiany: 

1) § 4 ust. 1 pkt 17) otrzymuje brzmienie: 

„17) usługach bez przesądzania profilu - naleşy 
przez to rozumieć obiekty usługowe wolno stoją-
ce lub lokale usługowe wbudowane słuşące sze-
roko rozumianej funkcji usługowej w zakresie; 
handlu (z wyłączeniem handlu hurtowego wyma-
gającego magazynów lub placów składowych o 
powierzchni przekraczającej 800m2), ochrony 
zdrowia i opieki społecznej, kultury, turystyki i 
sportu, obsługi nieruchomości, wynajmu, poczty, 
telekomunikacji, hoteli, restauracji, pośrednictwa 
finansowego, administracji, edukacji, działalności 
weterynaryjnej, obsługi technicznej pojazdów i 
naprawy pojazdów mechanicznych z wyłącze-
niem sprzedaşy paliw do pojazdów, a takşe obiek-
tów wymagających bazy pojazdów transportu 
towarowego;” 
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2) § 51 pkt 4 lit a otrzymuje brzmienie: 

„a) lokalizacji stacji paliw, masztów telefonii 
komórkowej, lokalizacji obiektów prowizorycz-
nych z wyjątkiem obiektów niezbćdnych w cza-
sie budowy oraz nowych siedlisk rolniczych”. 

§ 2. Pozostałe ustalenia zawarte w treści 
uchwały nr XXXVIII/649/2005 Rady Gminy Nada-
rzyn z dnia 22 czerwca 2005r. w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Walendów i Szamoty w gminie Nadarzyn 
opublikowanej w Dz. Urz. Województwa Mazo-
wieckiego z dnia 26 lipca 2005r. Nr 173, poz. 5526 
oraz rysunek planu pozostają w dotychczasowym 
brzmieniu. 

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej in-
tegralnymi czćściami, są: 

1) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania - 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Nadarzyn. 

§ 5. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 
 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 

2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 
oraz z 2007r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1192, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635 oraz 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199 poz. 
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 

 
Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn: 

Piotr Kozłowski 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 
do uchwały nr XXXI/272/2009 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 28 stycznia 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Walendów i Szamoty w gminie Nadarzyn  
uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/649/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2005r. 

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

nym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Gminy Nadarzyn stwierdza, şe projekt zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Walendów i Szamoty w gminie Nadarzyn uchwalony 
uchwałą nr XXXVIII/649/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2005r. został wyłoşony do publiczne-
go wglądu w okresie od dnia 6 listopada 2008r. do dnia 28 listopada 2008r. 

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu, tj. do dnia 15 grudnia 
2008r. nikt nie zgłosił uwag. 

W związku z powyşszym nie zachodzi konieczność rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn: 
Piotr Kozłowski 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXI/272/2009 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 28 stycznia 2009r. 

 
Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleşą, do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania 
 

Zagospodarowanie terenu objćtego projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Walendów i Szamoty w gminie Nadarzyn uchwalonego uchwałą nr XXXVIII/649/2005 Rady 
Gminy Nadarzyn z dnia 22 czerwca 2005r., nie wywoła potrzeby realizacji inwestycji, które naleşą do zadań 
własnych gminy, poniewaş przedmiotem zmiany planu jest zmiana wybranych parametrów i wskaŝników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, tj. ustalenie w terenach MU dopuszczenia obiek-
tów obsługi technicznej pojazdów i naprawy pojazdów mechanicznych. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn: 

Piotr Kozłowski 
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UCHWAŁA Nr XXXI/282/2009 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia 28 stycznia 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kajetany. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o 
ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych in-
nych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 68, 
poz. 449) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 mar-
ca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r 
Nr 19 poz. 115 ze zm.) Rada Gminy Nadarzyn 
uchwala co nastćpuje: 

§1. Po uzyskaniu zgód właścicieli nieruchomo-
ści nadać drodze oznaczonej numerem ewid. 
97/32 stanowiącej drogć prywatną połoşonej na 
terenie wsi Kajetany nazwć ul. Szafranowa. 

Po uzyskaniu zgód właścicieli nieruchomości 
nadać drodze oznaczonej numerami ewid. 97/36 i 
97/6 stanowiącej drogć prywatną połoşonej na 
terenie wsi Kajetany nazwć ul. Pachnącej Sosny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Nadarzyn. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy 
ogłoszeń Urzćdu Gminy oraz opublikowaniu w 
Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowiec-
kiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 14 
dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn: 

Piotr Kozłowski 
 

 
 
 
 
 
 
 


