
 

 

UCHWAŁA NR 602/XLV/2014 

RADY GMINY LESZNOWOLA 

z dnia 24 września 2014 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola 

dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I, zatwierdzonego uchwałą Nr 332/XXVI/2013  

Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 2013 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 ze zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) w związku z uchwałą  

Nr 499/XXXIX/2014 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia  

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części 

obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I, zatwierdzonego uchwałą Nr 332/XXVI/2013  Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 26 marca 2013 r. Rada Gminy Lesznowola stwierdza zgodność niniejszej zmiany planu ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola zatwierdzonym uchwałą 

Rady Gminy Lesznowola Nr 30/IV/2011 z dnia 15 marca 2011 r.  oraz uchwala co następuje: 

§ 1.1. W uchwale Rady Gminy Lesznowola Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola z dnia 26 marca 

2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla 

części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 28 czerwca 2013 r.  

poz. 7368)  §16 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej i dróg”. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały, nie będącymi ustaleniami planu są: 

1) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały, 

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

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2  

do uchwały. 

§ 2. Pozostałe ustalenia uchwały Rady Gminy Lesznowola Nr 332/XXVI/2013 Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Lesznowola dla części obrębu Nowa Wola i Zgorzała etap I pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Lesznowola: 

Bożenna Korlak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 grudnia 2014 r.
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