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§ 4. 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o 
finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, 
poz. 1240 z późn. zm.). Wydatki majątkowe gmi-
ny, wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu 
gminy oraz inwestycje, których okres realizacji 
przekracza jeden rok budżetowy uchwala się w 
uchwale budżetowej gminy Nadarzyn oraz w 
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nada-
rzyn. 

§ 5. 

1. Zadania, o których mowa w § 2 finansowane 
będą w całości lub w części z budżetu gminy 
oraz na podstawie porozumień z innymi 
podmiotami lub ze źródeł zewnętrznych. 

2. Zadania z zakresu budowy sieci wodociągo-
wej i kanalizacji finansowane będą na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy o zbiorowym za-
opatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. 
z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.), ze 
środków własnych przedsiębiorstwa wodo-
ciągowo-kanalizacyjnego oraz w całości lub 
w części z budżetu gminy oraz na podstawie 
porozumień z innymi podmiotami lub ze źró-
deł zewnętrznych, w oparciu o uchwalone 
przez Radę Gminy Nadarzyn wieloletnie pla-
ny rozwoju i przebudowy urządzeń wodocią-
gowo - kanalizacyjnej (art. 21 ustawy) lub 
przez budżet gminy. 

3. Zadania z zakresu budowy sieci energetycz-
nych i gazowych finansowane będą na pod-
stawie art. 7 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednoli-
ty Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.). 
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UCHWAŁA Nr IX/76//2011 

RADY GMINY NADARZYN 

 z dnia 14 lipca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LIII/510/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 listopada 2010r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

części wsi Walendów – Brzozowa. 

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 ze zm.), art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały nr 
XXXIX/346/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 
28 września 2009r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego części wsi Walendów – 
Brzozowa, po stwierdzeniu zgodności z ustale-
niami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn, 
przyjętego uchwałą nr XLIX/439/2010 Rady 
Gminy Nadarzyn z dnia 16 lipca 2010r., Rada 
Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje:  

§ 1.1. Uchwala się zmianę uchwały 
nr LIII/510/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 
10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego części wsi Walendów – Brzozowa, polega-
jącą na dostosowaniu rysunku miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części 
wsi Walendów – Brzozowa, stanowiącego za-
łącznik nr 1 do ww. uchwały, do tekstu planu 
miejscowego. 

2. Rysunek miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego części wsi Walendów – 
Brzozowa, o którym mowa w ust. 1, zastępuje 
się rysunkiem planu, stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

3. Pozostałe załączniki do uchwały, o której 
mowa w ust. 1, nie ulegają zmianie. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn: 
Danuta Wacławiak 
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