
 

 

UCHWAŁA Nr XXIX/316/2013 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia 23 stycznia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla części wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nadarzyn.  

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 późn. zm.) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzenny (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647) w związku z Uchwałą Nr XXVII/279/2012 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nadarzyn oraz po stwierdzeniu, że niniejsza 

uchwała nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nadarzyn, uchwalonego Uchwałą Nr XLIX/439/ 2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 16 lipca 2010r. – Rada 

Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale Nr XXVII/279/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwale-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nada-

rzyn wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 7 pkt 2 w obecnym brzmieniu „ obowiązek ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych występu-

jących w obszarze planu, to znaczy: istniejącej rodzimej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej z zastrzeże-

niem § 11 pkt 5 lit. e) oraz § 12 pkt 9 lit. d), fauny, stosunków wodnych – wód powierzchniowych i pod-

ziemnych, ukształtowania terenu, powietrza i klimatu”  

otrzymuje nowe następujące brzmienie: „obowiązek ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych 

występujących w obszarze planu, to znaczy: istniejącej rodzimej wartościowej zieleni wysokiej i niskiej  

z zastrzeżeniem § 11 pkt 6 lit. e) oraz § 12 pkt 9 lit. d), fauny, stosunków wodnych – wód powierzchnio-

wych i podziemnych, ukształtowania terenu, powietrza i klimatu”  

2. § 12 pkt 3 w obecnym brzmieniu „ w przypadku braku możliwości lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 12 pkt 1 i 2, dopuszcza się ich lokalizację na terenach  

o innym przeznaczeniu;  

otrzymuje nowe następujące brzmienie: „w przypadku braku możliwości lokalizacji sieci, obiektów i urzą-

dzeń infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 12 pkt 1 i 2, dopuszcza się ich lokalizację na tere-

nach o innym przeznaczeniu z zastrzeżeniem, że na terenach leśnych lokalizacja infrastruktury technicznej 

nie spowoduje wyłączenia gruntu leśnego z produkcji leśnej”  

3. § 20 pkt 2 lit. b w obecnym brzmieniu „dopuszcza się lokalizację niezbędnych sieci infrastruktury technicz-

nej;  

otrzymuje nowe następujące brzmienie: „dopuszcza się lokalizację niezbędnych sieci infrastruktury tech-

nicznej nie wymagających wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej”  
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§ 2. Pozostałe ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Krako-

wiańska w uchwale Nr XXVII/279/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012r. pozostają bez 

zmian.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.  

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

wództwa Mazowieckiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn: 

Danuta Wacławiak 
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