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obowiązkowego wymiaru godzin zajćć dy-
daktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych, rozmiaru tych znişek oraz zasad przy-
znawania zwolnienia od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajćć. 

3. Uchwała nr LI/462/2010 Rady Gminy Nada-
rzyn z dnia 29 września 2010r. w sprawie za-
sad udzielania nauczycielom, którym powie-
rzono stanowiska kierownicze w szkołach i 
placówkach oświatowych prowadzonych 
przez Gminć Nadarzyn znişek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajćć dy-

daktycznych, wychowawczych i opiekuń-
czych, rozmiaru tych znişek oraz zasad przy-
znawania zwolnienia od obowiązku realizacji 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru go-
dzin zajćć. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Nadarzyn. 

§ 7. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego, z mocą 
obowiązującą od 1 paŝdziernika 2010r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn: 

Piotr Kozłowski 
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UCHWAŁA Nr LII/470/2010 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia 27 paŝdziernika 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Walendów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póŝn. zm.1)) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. 
zm. 2)) oraz uchwały nr XXXIX/345/2009 Rady 
Gminy Nadarzyn z dnia 28 września 2009r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czćści wsi Walendów, stwierdzając 
zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nadarzyn przyjćtym uchwałą nr 
XLIX/439/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia  
16 lipca 2010r. Rada Gminy Nadarzyn uchwala, 
co nastćpuje: 

§ 1. W uchwale nr XLVIII/763/2006 Rady Gmi-
ny Nadarzyn z dnia 26 kwietnia 2006r. opubli-
kowanej w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Mazowieckiego z 2006r. Nr 115, poz. 3774 z 
póŝn. zm., wprowadza sić nastćpujące zmiany: 

1) § 33, w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„przeznaczenie podstawowe – usługi handlu, 
ochrony zdrowia, usługi oświaty w szczegól-
ności przedszkole, usługi nauki, usługi hote-
lowe, usługi gastronomii, kultury, sportu, 

wypoczynku, obsługi nieruchomości, prze-
pompownia ścieków”. 

§ 2. Pozostałe postanowienia zawarte w tre-
ści uchwały nr XLVIII/763/2006 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 26 kwietnia 2006r. opublikowa-
nej w Dzienniku Urzćdowym Województwa Ma-
zowieckiego z 2006r. Nr 115, poz. 3774 z póŝn. 
zm. oraz rysunek planu pozostają w dotychcza-
sowym brzmieniu. 

§ 3. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej 
integralnymi czćściami, są: 

1) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia-załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Nadarzyn. 

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

Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn: 
Piotr Kozłowski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr LII/470/2010 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 27 paŝdziernika 2010r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego  

planu zagospodarowania przestrzennego czćści wsi Walendów 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003r., Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Gminy Nadarzyn stwierdza, şe projekt zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czćści wsi Walendów uchwalonego uchwałą 
nr XLVIII/763/2006 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 kwietnia 2006r. opublikowaną w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego z 2006r. Nr 115, poz. 3774 z póŝn. zm.) został wyłoşony do publicz-
nego wglądu w okresie od dnia 16 września 2010r. do dnia 8 paŝdziernika 2010r. 

W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu zmiany planu, do dnia 22 paŝdzier-
nika 2010r. nikt nie zgłosił uwag. 

W związku z powyşszym nie zachodzi konieczność rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr LII/470/2010 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 27 paŝdziernika 2010r. 

 
Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleşą do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania 
 

Zagospodarowanie terenu objćtego projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego czćści wsi Walendów uchwalonego uchwałą nr XLVIII/763/2006 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 
26 kwietnia 2006r. opublikowaną w Dzienniku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego z 2006r. Nr 
115, poz. 3774 z póŝn. zm.), nie wywoła potrzeby realizacji inwestycji, które naleşą do zadań własnych 
gminy, poniewaş przedmiotem zmiany planu jest umoşliwienie na terenie usług realizacji usług oświaty, 
w szczególności przedszkola, usług nauki oraz usług hotelowych. 
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UCHWAŁA Nr LII/498/2010 

RADY GMINY NADARZYN 

z dnia 27 paŝdziernika 2010 r. 

w sprawie regulaminu korzystania z parku w Młochowie. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm. oraz 
art. 4 i 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogła-
szaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 
95) Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co nastćpu-
je: 

§ 1. Wprowadza sić „Regulamin korzystania z 
Parku w Młochowie” stanowiący załącznik do 
niniejszej uchwały. 

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

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

 
Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn: 

Piotr Kozłowski 
 
 


