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UCHWAŁA Nr 1358/XLV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1248/XLII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. 

zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bąkówka – etap I. 

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 póŝ-
niejszymi zmianami) oraz art. 27 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póŝ-
niejszymi zmianami), Rada Miejska w Piasecznie 
uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie 
nr 1248/XLII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. za-
twierdzającej miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego czćści wsi Bąkówka – etap I: 

1. w tekście planu w/w uchwały Tytuł Rozdziału 5 
„Ustalenia dotyczące zasad i warunków podzia-
łów nieruchomości objćtych planem” zmienia 
sić na „Ustalenia dotyczące zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości objćtych 
planem”; 

2. w tekście planu w Rozdziale 7 § 27 usuwa sić 
pkt 6 o nastćpującej treści „W przypadku wy-
stąpienia kolizji planu zagospodarowania dział-
ki z istniejącymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej właściciel działki pokryje koszty 
niezbćdnej przebudowy tych urządzeń po 
uprzednim uzyskaniu od gestora systemu wa-
runków ich przebudowy”; 

3. w Rozdziale 5 § 23 ust. 1 pkt 3 w tekście planu 
„Dopuszcza sić podziały lub scalania nieru-
chomości warunkując je zapewnieniem moşli-
wości zagospodarowania kaşdej działki oraz 
minimalną szerokością frontów działek zgodnie 
z planem i obowiązującymi przepisami odrćb-
nymi” po wyrazach „Dopuszcza sić podziały…. 
skreśla sić „lub” i wpisuje sić „i”; oraz w § 23 
ust. 3 w tekście planu „Dopuszcza sić zgodnie z 
wymogami określonymi w przepisach odrćb-
nych scalanie (lub połączenia) sąsiadujących 
działek i ich podział o ile ich kształt, wielkość, 
struktura własnościowa, dostćpność do dróg 
publicznych i infrastruktury utrudnia ich wyko-
rzystywanie i zagospodarowanie zgodnie z 
ustaleniami planu” po wyrazach „Dopuszcza 
sić zgodnie z wymogami określonymi w prze-
pisach odrćbnych scalanie….. skreśla sić 
„lub”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 

§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Mazowieckiego. 

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

Michał Szweycer 
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UCHWAŁA Nr 1359/XLV/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 24 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1247/XLII/2009 z dnia 16 grudnia 2009r. 

zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Bobrowiec. 

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 póŝ-
niejszymi zmianami) oraz art. 27 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póŝniej-
szymi zmianami), Rada Miejska w Piasecznie 
uchwala, co nastćpuje: 

 


