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§ 5.1. Zadania w zakresie budowy dróg pu-
blicznych (lokalnych i dojazdowych) i ciągów 
pieszo – jezdnych, ciągów pieszych i placów 
publicznych finansowane bćdą z budďetu gminy 
lub przez inne podmioty, na podstawie odrćb-
nych porozumieĉ. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodocią-
gowej i kanalizacji finansowane bćdą na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wodć i zbiorowym odprowadzeniu 
ċcieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. Nr 72, 
poz. 747), ze ċrodków własnych przedsićbior-
stwa wodociągowo – kanalizacyjnego (na podst. 

art. 21 przywołanej ustawy) lub przez budďet 
miasta i gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energe-
tycznych i gazowych bćdą finansowane na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i ust. 5 ustawy Prawo energe-
tyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz.U. Nr 54, 
poz. 348). 

4. Zadania z zakresu budowy sieci telekomu-
nikacyjnych bćdą finansowane na podstawie 
ustawy z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwo-
ju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. Nr 
106, poz. 675). 
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UCHWAŁA Nr IX/50/2011 

RADY GMINY CHYNÓW 

 z dnia 30 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIII/213/10 

Rady Gminy Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Widok i Węszelówka. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) 
oraz art. 20 i 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póčn. zm.), w 
związku z uchwałą nr XV/99/08 Rady Gminy 
Chynów z dnia 19 marca 2008r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmujące-
go obszar wsi Widok i Wćszelówka, stwierdza-
jąc, ďe plan jest zgodny ze studium uwarunko-
waĉ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Chynów, przyjćtym uchwałą nr 
XIV/75/08 Rady Gminy Chynów z dnia 29 stycz-
nia 2008r. Rada Gminy Chynów na wniosek 
Wójta Gminy uchwala, co nastćpuje:  

 

§ 1. W rysunku planu, stanowiącym załącznik 
nr 1 do uchwały nr XXXIII/213/10 Rady Gminy 
Chynów z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obejmującego obszar wsi 
Widok i Wćszelówka, dokonuje sić sprostowa-
nia, oczywistej omyłki w ten sposób, ďe na tere-
nie oznaczonym jako 12MN i 18 MN prostuje sić 
błćdnie wrysowane nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Chynów. 

§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego, a 
takďe na stronie internetowej Urzćdu Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 
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