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UCHWAŁA Nr 1438/XLVIII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

 z dnia 16 czerwca 2010 r. 

w sprawie korekty uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1403/XLVII/2010 z dnia 19 maja 2010r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Antoninów Mieszkowo. 

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), Rada Miejska w Piasecznie 
uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie nr 
1403/XLVII/2010 z dnia 19 maja 2010r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego części wsi Antoninów Miesz-
kowo treść podstawy prawnej w/w uchwały 
otrzymuje brzmienie: 

„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 póŝn. zm.) oraz na pod-
stawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w 
związku z uchwałą nr 1395/LIV/2006 z dnia  
31 sierpnia 2006r. Rady Miejskiej w Piasecznie o 

przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części wsi An-
toninów – Mieszkowo oraz uchwałą nr 249/XI/2007 
z dnia 4 lipca 2007r. w sprawie zmiany uchwały nr 
1395/LIV/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r., Rada 
Miejska w Piasecznie stwierdza zgodność niniej-
szego planu ze Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i 
gminy Piaseczno i uchwala co następuje:” 

Dalsza treść uchwały pozostaje bez zmian. 

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

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

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

 
 V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Piasecznie: 

mgr inż. Andrzej Swat 
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UCHWAŁA Nr 1439/XLVIII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE 

z dnia 16 czerwca 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna  
dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, Żeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego,  

Warszawską, Młynarską i Puławską. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z póŝn. 
zm.) 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 
póŝn. zm.), w oparciu o uchwałę nr 
795/XXVIII/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z 
dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części miasta Piaseczna 
dla obszaru ograniczonego ulicami: Armii Krajo-
wej, Şeromskiego, Kilińskiego, Sierakowskiego, 
Warszawską, Młynarską i Puławską stwierdzając 
zgodność z obowiązującym „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Piaseczno”, Rada Miejska w 
Piasecznie uchwala, co następuje: 

 


