
 

 

UCHWAŁA NR LIII/305/2014 

RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE 

z dnia 26 sierpnia 2014 r. 

w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla części Piastowa „Al. Krakowska – północ” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 267 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXXIII/183/2013 Rady Miejskiej 

w Piastowie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakowska – północ”, stwierdzając, że niniejsza zmiana planu 

nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Piastowa, Rada Miejska 

w Piastowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr LXXIII/354/2010 Rady Miejskiej w Piastowie z dnia 26 października 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Piastowa „Al. Krakow-

ska – północ” w § 11 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „dopuszcza się stosowanie na działkach budowlanych studni 

do czasu wykonania sieci wodociągowej”; 

2) w ust. 7 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: „dopuszcza się stosowanie na działkach budowlanych zbior-

ników bezodpływowych szczelnych do czasu wykonania sieci kanalizacji sanitarnej”. 

§ 2. 1. Pomija się rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, które powinno 

stanowić załącznik nr 4 do zmienianego planu, ze względu na brak tych uwag. 

2. Rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały Nr LXXIII/354/2010 Rady Miej-

skiej w Piastowie z dnia 26 października 2010 r., rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu, stanowiące załącznik nr 2 do ww. uchwały i rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finan-

sowania, stanowiące załącznik nr 3 do ww. uchwały, pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piastowa. 

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

twa Mazowieckiego. 

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Piastowie: 

Maria Ziółek 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 stycznia 2015 r.

Poz. 535


		2015-01-21T10:56:17+0000
	Polska
	Sławomir Parys
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




