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UCHWAŁA Nr IX/51/2011 

RADY GMINY CHYNÓW 

 z dnia 30 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale Rady Gminy w Chynowie nr XXX/225/02  

z dnia 8 lipca 2002r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego nr 207, poz. 5148)  
o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obszaru wsi Budy Sułkowskie, Grabina, Nowe Grobice, Wola Pieczyska. 

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.) 
uchwala sić, co nastćpuje:  

§ 1. W uchwale Rady Gminy w Chynowie nr 
XXX/225/02 z dnia 8 lipca 2002r., ogłoszonej w 
Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazo-
wieckiego nr 207 poz. 5148 dokonuje sić spro-
stowania oczywistej omyłki pisarskiej, w ten 
sposób, ďe w warunkach i zasadach odnoszą-
cych sić do dla kaďdej miejscowoċci objćtej pla-
nem w czćċci dotyczącej zabudowy mieszka-
niowej sezonowej i całorocznej ozn. symbolami 

ML i ML1 zamiast błćdnie wpisanego: „nie do-
puszcza sić realizacji zabudowy gospodarczej i 
inwentarskiej;” wpisuje sić prawidłowe brzmie-
nie zapisu „nie dopuszcza sić realizacji zabudo-
wy inwentarskiej”. 

§ 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. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy:  

Stanisław Mróz 
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UCHWAŁA Nr IX/55/2011 

RADY GMINY CHYNÓW 

 z dnia 30 wrzeċnia 2011 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sułkowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póčniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, 
co nastćpuje:  

§ 1. W miejscowoċci Sułkowice nadaje sić 
nazwć ulicy:  

- ul. Orzechowa – obejmująca drogć o nume-
rze ewidencyjnym działki 189/14, biegnącą 
prostopadle od ulicy Ogrodowej. 

§ 2. Przebieg ulicy wymienionej w § 1 ozna-
czony został na załączniku graficznym załączo-
nym do niniejszej uchwały. 

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

§ 4. Uchwałć ogłasza sić na tablicy ogłoszeĉ 
Urzćdu Gminy oraz w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy:  

Stanisław Mróz 


