
Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 136 – 26791 – Poz. 4100,4101 
 

§ 13.1. W przypadkach szczególnych, zwłaszcza 
jeďeli ďądanie zwrotu wydatków na udzielone 
ċwiadczenie w całoċci lub czćċci stanowiłoby dla 
osoby zobowiązanej nadmierne obciąďenie i zni-
weczyłoby skutki udzielonej pomocy, kierownik 
oċrodka pomocy społecznej w Lesznie na wniosek 
osoby zainteresowanej lub pracownika socjalne-
go, moďe czćċciowo lub całkowicie zwolnić osobć 
zainteresowaną od ďądania takiego zwrotu. 

2. Zwolnienie z opłat (czćċciowe lub całkowite) 
moďe nastąpić zwłaszcza ze wzglćdu na: 

a) ponoszenie znacznych wydatków związanych z 
długotrwałą chorobą wymagającą zakupu dro-
gich leków, ów opatrunkowych, sprzćtu rehabi-
litacyjnego, stosowania specjalistycznych diet 
lub rehabilitacji, 

b) wypadków losowych (min ċmierć członka ro-
dziny, kradzieďy, poďaru), 

c) brak moďliwoċci terminowego wyegzekwowa-
nia odpłatnoċci z uwagi na zmiany chorobowe 
(chory psychicznie, choroby wieku starczego). 

§ 14. Uchyla sić uchwałć nr XXXIV/167/04 z 
dnia 23 wrzeċnia 2004r. w sprawie szczegółowych 
warunków przyznawania i odpłatnoċci za usługi 
opiekuĉcze w miejscu zamieszkania. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza sić Wójto-
wi Gminy Leszno. 

§ 16. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
mgr Barbara Koza 
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UCHWAŁA Nr XXVI/206/2009 

RADY GMINY STRZEGOWO 

z dnia 19 maja 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części miejscowości Rydzyn Szlachecki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) oraz art. 14 
ust. 8, art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 i art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póčniejszymi zmianami) w związku z uchwałą nr 
XIV/103/2008 Rady Gminy Strzegowo z dnia 8 
lutego 2008r. – Rada Gminy po stwierdzeniu 
zgodnoċci planu z ustaleniami zmiany „Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gm. Strzegowo” przyjćtego 
uchwałą nr XVII/95/2000r. Rady Gminy Strzegowo 
z dnia 25 lutego 2000r. uchwala sić, co nastćpuje: 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmujący czćċć terenów 
obrćbu geodezyjnego Rydzyn Szlachecki, zwa-
ny dalej „Planem”  

2. Czćċciami składowymi planu są:  

1) czćċć tekstowa stanowiąca treċć niniejszej 
uchwały,  

2) czćċć graficzna – rysunek planu stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  

3) rozstrzygnićcie dotyczące rozpatrzenia 
uwag do projektu Planu - załącznik nr 2,  

4) rozstrzygnićcie dotyczące sposobu realizacji 
zapisanych w Planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleďą do za-
daĉ własnych gminy oraz zasad ich finan-
sowania - załącznik nr 3.  

3. Rysunek Planu w skali 1:5000 stanowiący za-
łącznik nr 1 do uchwały obowiązuje w nastćpu-
jącym zakresie ustaleĉ: 

1) granicy obszaru objćtego planem, 

2) linii rozgraniczających tereny o róďnych 
funkcjach i zasadach zagospodarowania,  

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy,  

4) symbolu przeznaczenia terenów funkcjonal-
nych okreċlonych odpowiednio symbolem 
cyfrowym i literowym lub literowym. 
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§ 2. 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1. planie – naleďy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej uchwały (wraz z załącznikiem gra-
ficznym), dotyczące czćċci obrćbu geodezyjne-
go Rydzyn Szlachecki,  

2. przepisach szczególnych – naleďy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz przepisy zawarte w rozporzą-
dzeniach ministrów oraz wojewody, wydanych 
z upowaďnienia ustawowego,  

3. uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć, o ile z treċci przepisu nie wynika ina-
czej,  

4. rysunku planu – naleďy przez to rozumieć ry-
sunek w skali 1:5000, stanowiący załącznik gra-
ficzny do uchwały,  

5. terenie – naleďy przez to rozumieć teren funk-
cjonalny wyznaczony liniami rozgraniczającymi 
oraz okreċlony symbolem terenu zgodnie z ry-
sunkiem planu, dla którego obowiązują ustale-
nia planu,  

6. linii rozgraniczającej – naleďy przez to rozumieć 
linić oddzielającą tereny o róďnych funkcjach i 
róďnych zasadach zagospodarowania,  

7. linii zabudowy – naleďy przez to rozumieć linić 
ustaloną niniejszym planem, okreċlającą naj-
mniejszą (nieprzekraczalną) dopuszczalną od-
ległoċć obiektów budowlanych od linii rozgra-
niczającej teren,  

8. maksymalny wskačnik intensywnoċci zabudo-
wy – naleďy przez to rozumieć powierzchnić 
zabudowaną budynków i budowli w stosunku 
do powierzchni całkowitej wyznaczonego tere-
nu,  

9. wskačnik procentowy powierzchni biologicznie 
czynnej – naleďy przez to rozumieć najmniejszą 
dopuszczalną wielkoċć łącznej powierzchni bio-
logicznie czynnej, wyraďoną w stosunku do 
powierzchni całkowitej działki, przy czym za 
powierzchnie biologicznie czynne uznaje sić: 
grunt rodzimy pokryty roċlinnoċcią, wodą po-
wierzchniową, a takďe 50% sumy powierzchni 
nawierzchni urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłoďu zapewniającym ich 
naturalną wegetacjć, o powierzchni nie mniej-
szej niď 10m2. 

§ 3. 

1. Dla obszaru objćtego uchwałą plan okreċla:  

1) przeznaczenie terenów, okreċlone liniami 
rozgraniczającymi tereny o róďnym przezna-

czeniu i róďnych zasadach zagospodarowa-
nia,  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,  

3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego,  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

5) parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskačnik intensywnoċci zabudowy,  

6) warunki zagospodarowania terenu oraz 
ograniczenia w ich uďytkowaniu,  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej,  

8) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów,  

9) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić jednorazową opłatć z tytułu wzro-
stu wartoċci nieruchomoċci na skutek 
uchwalenia planu.  

2. Na obszarze objćtym planem nie zachodzą 
przesłanki do okreċlenia:  

1) wymagaĉ dotyczących potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych,  

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, a takďe naraďonych na niebezpieczeĉ-
stwo powodzi oraz naraďonych osuwaniem 
sić mas ziemnych,  

3) szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomoċci. 

§ 4. 

1. Dla obszaru objćtego planem okreċla sić na-
stćpujące przeznaczenie terenów, wydzielo-
nych liniami rozgraniczającymi:  

1) tereny rolnicze – obejmujące tereny uďyt-
ków rolnych z drogami dojazdowymi do 
pól, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem R,  

2) tereny lasów – obejmujące tereny gruntów 
leċnych z drogami leċnymi (wg geodezyjnej 
ewidencji gruntów), oznaczone na rysunku 
planu symbolem ZL,  

3) tereny obiektów produkcji zwierzćcej w go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych i 
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ogrodniczych, oznaczone na rysunku planu 
symbolem RP,  

4) tereny komunikacji drogowej – wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi oznaczone 1KDG - 
3KDG (droga gminna).  

Ustalenia ogólne 

§ 5. 

W zakresie ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala sić nastćpujące zasady:  

1) zagospodarowanie wskazanych w planie tere-
nów w kierunku zgodnym z jego przeznacze-
niem,  

2) moďliwoċć budowy nowej oraz przebudowy i 
modernizacji istniejącej infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji,  

3) wszelkie budynki, obiekty i urządzenia nie-
zbćdne do ich prawidłowego funkcjonowania 
powinny być realizowane w sposób zgodny z 
ustaleniami planu w zakresie warunków, zasad 
i standardów kształtowania zabudowy, przepi-
sami szczególnymi i zasadami współďycia spo-
łecznego. 

§ 6. 

1. Ustala sić nastćpujące zasady ochrony ċrodo-
wiska i przyrody:  

1) obowiązek przestrzegania zasad gospoda-
rowania okreċlonych w rozporządzeniu Wo-
jewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 15 
kwietnia 2005r. w sprawie Nadwkrzaĉskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Nr 91, poz. 2456 z póčn. zm.),  

2) maksymalną ochronć istniejącego drzewo-
stanu i zakaz nieuzasadnionego usuwania 
istniejących zadrzewieĉ i zakrzaczeĉ,  

3) ewentualna uciąďliwoċć dla ċrodowiska 
wywołana przez obiekty usługowe i produk-
cyjne nie moďe wykraczać poza granice 
działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny,  

4) koniecznoċć zachowania powierzchni terenu 
biologicznie czynnej (niezabudowanej i nie-
utwardzonej) na poziomie min. 60% po-
wierzchni terenu zabudowy obiektów pro-
dukcji zwierzćcej,  

5) w zakresie ochrony wód ustala sić nastćpu-
jące zasady:  

a) utrzymanie istniejącego układu hydro-
graficznego; cieków powierzchniowych i 
oczek wodnych,  

b) zakaz odprowadzania do wód po-
wierzchniowych i gruntowych nie 
oczyszczonych ċcieków nie spełniających 
warunków okreċlonych w przepisach od-
rćbnych,  

c) utrzymanie droďnoċci cieków wodnych z 
uwzglćdnieniem budowy przepustów 
przy urządzaniu nowych dróg. Wszelkie 
działania związane z przebudową, przy-
kryciem przekroczeniem drogami lub li-
niowymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej rowów naleďy przeprowa-
dzać w porozumieniu i na warunkach za-
rządcy urządzeĉ melioracyjnych,  

6) w zakresie ochrony powietrza atmosferycz-
nego ustala sić nastćpujące zasady:  

a) podejmowanie działaĉ realizacyjnych do-
tyczących instalowania urządzeĉ prze-
ciwdziałających zanieczyszczaniu powie-
trza,  

b) ewentualna uciąďliwoċć obiektów pro-
dukcyjnych powinna być utrzymana w 
granicach własnych działek,  

c) preferencje do stosowania czynników 
grzewczych ze čródeł bezpiecznych eko-
logicznie (olej opałowy, gaz, biomasa lub 
energia elektryczna),  

7) w zakresie ochrony ludzi i ċrodowiska przed 
hałasem i wibracjami obowiązują nastćpu-
jące zasady:  

a) dopuszczalne poziomy hałasu dla po-
szczególnych obszarów zgodnie z przepi-
sami szczególnymi,  

b) preferowanie działaĉ słuďących wyelimi-
nowaniu hałasu o ponad normatywnym 
natćďeniu poprzez zabezpieczenia tech-
niczne lub zmianć technologii i urządzeĉ,  

8) w zakresie gospodarki odpadami plan usta-
la realizacjć gminnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi, w tym gromadze-
nie odpadów w szczelnych zbiornikach z 
uwzglćdnieniem selektywnej zbiórki (odpa-
dy wymieszane przeznaczone na składowi-
sko, surowce wtórne, odpady organiczne 
przeznaczone do kompostowania, wydzie-
lone odpady niebezpieczne). 

§ 7. 

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 
sić ochronć konserwatorska stanowisk archeolo-
gicznych oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem AR poprzez:  
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1) prowadzenie wszelkich prac ziemnych dotyczą-

cych realizacji inwestycji drogowych lub linio-
wych związanych z infrastruktura techniczną 
pod nadzorem archeologicznym,  

2) w przypadku stwierdzenia obiektów archeolo-
gicznych lub archeologicznej warstwy kulturo-
wej badania ratownicze i dokumentacyjne na-
leďy wykonać na koszt inwestora. 

§ 8. 

W zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenu plan ustala:  

3) zakaz realizacji budynków i obiektów na tere-
nach rolniczych i leċnych,  

4) obowiązek zachowania istniejących urządzeĉ 
wodno-melioracyjnych (rowów, sieci drenar-
skiej). Wszelkie zmiany kolidujące z lokalizacją 
obiektów powinny być przebudowane w poro-
zumieniu z zarządcą sieci. 

§ 9. 

W zakresie systemu komunikacyjnego i infrastruk-
tury technicznej plan ustala:  

1. obsługć komunikacyjną terenu zapewniają:  

1) drogi publiczne gminne oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1KDG - 3KDG;  

2) drogi wewnćtrzne dojazdowe do pól i lasów 
wystćpujące na terenach rolnych oznaczo-
nych na rysunku symbolem R,  

2. odprowadzanie wód opadowych z nawierzchni 
ciągów komunikacyjnych w oparciu o urządze-
nia odwadniające w pasach drogowych z od-
prowadzeniem do systemu melioracyjnego,  

3. w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić zachowanie z moďliwoċcią moderni-
zacji lub przebudowy istniejącej sieci elektro-
energetycznej,  

4. utrzymanie istniejących urządzeĉ sieciowych 
infrastruktury technicznej z moďliwoċcią ich 
przebudowy i modernizacji wynikającą z po-
trzeby utrzymania ich w naleďytym stanie 
techniczno-uďytkowym oraz zastosowania no-
wych technologii,  

5. dopuszcza sić budowć i eksploatacjć innych 
sieciowych urządzeĉ infrastruktury technicznej 
nie wymienionych w tekċcie uchwały bez po-
trzeby zmiany planu, pod warunkiem spełnie-
nia wymagaĉ przepisów szczególnych,  

6. sieci infrastruktury technicznej powinny być 
prowadzone w liniach rozgraniczających drogi. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza sić lo-
kalizowanie sieci na terenach o innym przezna-

czeniu, po zawarciu umowy mićdzy inwesto-
rem a właċcicielem gruntu. 

Ustalenia szczegółowe dotyczące przeznaczenia 
terenów i sposobu ich zagospodarowania 

§ 10. 

1. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysun-
ku plany symbolem R ustala sić:  

1) zakaz realizacji wszelkich budynków i obiek-
tów budowlanych,  

2) racjonalne uďytkowanie rolnicze uďytków 
rolnych oraz utrzymanie dojazdów gospo-
darczych do pól,  

3) dopuszcza sić wprowadzanie zalesieĉ na 
gruntach słabych jakoċciowo,  

4) zachowanie istniejących rowów, oczek 
wodnych, zadrzewieĉ ċródpolnych i przy-
droďnych,  

5) dopuszcza sić realizacjć stawów rybnych 
słuďących zrównowaďonemu wykorzystaniu 
uďytków rolnych oraz realizacjć urządzeĉ 
melioracji wodnych zapewniających racjo-
nalną gospodarkć wodną,  

6) moďliwoċć realizacji dróg dojazdowych oraz 
napowietrznej i podziemnej sieci infrastruk-
tury technicznej (wodociągowej, kanaliza-
cyjnej, telefonicznej, gazowej i energetycz-
nej),  

7) dopuszcza sić moďliwoċć poszerzenia dróg 
gminnych do parametrów okreċlonych w 
przepisach szczególnych bez koniecznoċci 
zmiany planu,  

8) w zagospodarowaniu terenów naleďy 
uwzglćdnić wystćpowanie stanowisk ar-
cheologicznych.  

2. Dla terenów lasów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL ustala sić:  

1) zachowanie z moďliwoċcią uzupełniania ist-
niejącego drzewostanu,  

2) zakaz zabudowy,  

3) moďliwoċć lokalizacji niezbćdnych siecio-
wych elementów infrastruktury technicznej.  

3. Dla terenu zabudowy obiektów produkcji zwie-
rzćcej oznaczonego symbolem RP ustala sić:  

1) adaptacjć istniejącej zabudowy z moďliwo-
ċcią modernizacji, wymiany i rozbudowy,  

2) utrzymanie istniejących parametrów 
i wskačników kształtowania zabudowy, 
w tym:  
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a) budynków parterowych o wysokoċci 
wynikającej z wymogów technologicz-
nych i konstrukcyjnych,  

b) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia 
połaci 20-45o,  

c) wskačnik intensywnoċci zabudowy do 
0,3,  

3) minimalny procentowy wskačnik po-
wierzchni biologicznie czynnej – 60%,  

4) dopuszcza sić moďliwoċć lokalizacji obiek-
tów magazynowych związanych z funkcją 
podstawową oraz urządzeĉ infrastruktury 
technicznej.  

4. Dla terenów tras komunikacyjnych wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi ustala sić:  

1) tereny dróg publicznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolem 1KDG – droga 
gminna, szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych 10,0m oraz 2 KDG i 3KDG o szerokoċci 
w liniach rozgraniczających 5,0 – 7,0m,  

2) w obrćbie linii rozgraniczających tereny 
komunikacji:  

a) zakazuje sić lokalizacji obiektów budow-
lanych nie związanych z gospodarką 
drogową oraz potrzebami ruchu drogo-
wego, 

b) dopuszcza sić lokalizacjć sieci infrastruk-
tury technicznej i zieleni, pod warunkiem 
spełnienia wymagaĉ okreċlonych w 
przepisach dotyczących dróg publicz-
nych, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla no-
wych inwestycji w odległoċci minimum:  

a) 15,0m od linii rozgraniczającej drogć 
gminną,  

b) 5,0m od linii rozgraniczającej drogi we-
wnćtrzne,  

4) dopuszcza sić moďliwoċć przekształcenia 
dróg wewnćtrznych na drogi publiczne, przy 
zachowaniu parametrów wynikających z 
przepisów szczególnych.  

Ustalenia końcowe 

§ 11. 

Wysokoċć stawki procentowej słuďącej naliczaniu 
opłaty związanej ze wzrostem wartoċci nierucho-
moċci wynikającej z art. 36 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym na skutek 
uchwalenia niniejszego planu ustala sić w wyso-
koċci dla:  

- terenów obiektów produkcji zwierzćcej – 0%, 

- terenów rolniczych, lasów i dróg – 0%. 

§ 12. 

1. Plan nie ustala terminów realizacji inwestycji 
na poszczególnych terenach.  

2. Tereny do czasu zabudowy i zagospodarowa-
nia zgodnie z okreċlonym w planie przeznacze-
niem i zasadami zagospodarowania, pozostają 
w dotychczasowym uďytkowaniu. 

§ 13. 

Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy. 

§ 14. 

1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego i na 
stronie internetowej gminy.  

2. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Jerzy Karwowski 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 136 – 26796 – Poz. 4101 
 

 
 
 
 

 
 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 136 – 26797 – Poz. 4101,4102 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXVI/206/2009 

Rady Gminy Strzegowo 
z dnia 19 maja 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag złoďonych do wyłoďonego projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego czćċci miejscowoċci Rydzyn Szlachecki 

 
W okresie wyłoďenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czćċci 
miejscowoċci Rydzyn Szlachecki nie zgłoszono ďadnych uwag i wniosków. Równieď w wyznaczonym terminie, w którym 
osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne mogły wnieċć uwagi dotyczące projektu Planu, nie wniesiono 
ďadnych uwag. 
W związku z powyďszym nie zachodzi potrzeba rozpatrywania uwag do projektu Planu. 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Jerzy Karwowski 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXVI/206/2009 

Rady Gminy Strzegowo 
z dnia 19 maja 2009r. 

 
Rozstrzygnićcie 

dotyczące sposobu realizacji zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego czćċci miejscowoċci Rydzyn Szlachecki inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które naleďą do zadaĉ własnych gminy 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003r. Nr 80, poz. 77 z póčn. zm.) Rada Gminy Strzegowo rozstrzyga co nastćpuje: 
W obszarze objćtym planem nie przewiduje sić realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do 
zadaĉ własnych gminy. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Jerzy Karwowski 
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UCHWAŁA Nr 325/XXXVII/09 

RADY GMINY WIĄZOWNA 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy ogólnie dostępnej, położonej w obrębie geodezyjnym Żanęcin. 

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 z póčn. zm.) Rada 
Gminy Wiązowna uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Ulicy ogólnie dostćpnej, stanowiącej dział-
ki ewidencyjne nr 121/9, 121/8 i 121/1 w obrćbie 
geodezyjnym Ďanćcin, bćdącej własnoċcią pry-
watną, okreċlonej literami A-B-C-D-E-F-G-H w 
załączniku graficznym stanowiącym integralną 

czćċć niniejszej uchwały, nadaje sić nazwć „Ma-
kowa”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodnicząca Rady: 
mgr inż. Magdalena Łukomska 

 


