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4. Informacjć o podejmowanych konsulta-
cjach Wójt Gminy podaje do publicznej wiado-
moċci na stronie internetowej www.jednoro-
zec.pl oraz na tablicy informacyjnej w budynku 
Urzćdu Gminy w Jednoroďcu oraz przesyła or-
ganizacjom pozarządowym, na co najmniej 7 dni 
przed rozpoczćciem konsultacji. 

5. Informacja o której mowa w ust. 4 zawiera: 
przedmiot, formć lub formy i termin przeprowa-
dzenia konsultacji oraz projekt aktu prawa miej-
scowego poddawanego konsultacji. 

6. Nie przedstawienie opinii w terminie okre-
ċlonym w zawiadomieniu o konsultacjach ozna-
cza rezygnacjć z prawa do jej wyraďania. 

§ 4. Warunkiem udziału organizacji w konsul-
tacjach jest podanie nastćpujących informacji: 
nazwa i adres, dane rejestrowe, osoby upraw-
nione do reprezentowania organizacji oraz na-
zwisko i imić osoby zgłaszającej udział organiza-
cji w konsultacjach. 

§ 5. Opinie i uwagi organizacji nie zawierają-
ce danych, o których mowa w § 4 lub złoďone po 
terminie zakoĉczenia konsultacji wyznaczonym 
przez Wójta Gminy nie są brane pod uwagć w 
toku procedury legislacyjnej nad konsultowa-
nym projektem aktu prawa miejscowego. 

 

§ 6.1. Sprawozdanie z przeprowadzonych 
konsultacji Wójt Gminy podaje do publicznej 
wiadomoċci za poċrednictwem strony interne-
towej www.jednorozec.pl oraz na tablicy infor-
macyjnej w budynku Urzćdu Gminy w Jedno-
roďcu nie póčniej niď w ciągu 7dni od zakoĉcze-
nia konsultacji. 

2. Sprawozdanie zawiera: 

1) omówienie przebiegu konsultacji, 

2) zestawienie wszystkich uwag i opinii zgło-
szonych w toku konsultacji wraz z informacją 
o ich uwzglćdnieniu bądč odrzuceniu 

§ 7. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na 
treċć projektu aktu prawa miejscowego przed-
stawiane są w uzasadnieniu projektu aktu prawa 
miejscowego przedkładanego Radzie. 

§ 8. Niezaleďnie od konsultacji przeprowa-
dzonych w trybie przewidzianym w § 3 - § 6, 
przedstawiciele organizacji mogą uczestniczyć i 
prezentować stanowiska organizacji na temat 
projektów aktów prawa miejscowego na komi-
sjach Rady lub podczas sesji Rady. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy. 

§ 10. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Sławomir Gadomski 
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UCHWAŁA Nr IV/25/2011 

RADY GMINY CHYNÓW 

 z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006r. 

 o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości:  
Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice  
w gminie Chynów. 

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 póčniejszymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 
póčniejszymi zmianami) w wykonaniu uchwał nr 
II/11/02 Rady Gminy w Chynowie z dnia  
12 grudnia 2002r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Chynów i nr 
VII/48/03 Rady Gminy w Chynowie z dnia 11 
czerwca 2003r. w sprawie zmiany uchwały z 
dnia 12 grudnia 2002r. nr II/11/02 dotyczącej 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Chynów, po zbadaniu stwierdza sić zgodnoċć z 
ustaleniami studium uwarunkowaĉ i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Chy-
nów oraz z decyzją nr 2263/04 Wojewody Ma-
zowieckiego z dnia 20 pačdziernika 2004r. o 
ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji: - roz-
budowa drogi krajowej nr 50, - Zadanie I – odci-
nek od m. Grójec do m. Góra Kalwaria - od km 
148+800,00 do km 175+764,03 - wraz z budową 
obwodnicy m. Słomczyn i obwodnicy m. Drwa-
lew i m. Chynów oraz wraz z przebudową urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej równieď poza 
terenem niezbćdnym dla obiektów budowla-
nych, Rada Gminy w Chynowie uchwala, co 
nastćpuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXI/222/06 Rady Gminy 
w Chynowie z dnia 28 kwietnia 2006r. Ogłoszo-
nej w Dzienniku Urzćdowym Województwa Ma-
zowieckiego Nr 106, poz. 3504 z 2006r. dokonuje 
sić sprostowania oczywistych omyłek pisarskich 
w ten sposób, ďe:  

W rozdziale 2 w § 13 ust. 1 pkt 1, po słowie „te-
renu..” dodaje sić „w terenie zabudowy miesz-
kaniowej oznaczonej symbolami 

MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,  

MW – istniejące tereny zabudowy wielorodzin-
nej;  

MNL – tereny zabudowy letniskowej z dopusz-
czeniem mieszkalnictwa całorocznego;  

MP – tereny zabudowy pensjonatowej;  

RM – tereny zabudowy zagrodowej" 

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

§ 3. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzćdowym Województwa Mazowieckiego, a 
takďe na stronie internetowej Urzćdu Gminy. 

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

 
 Przewodniczący Rady Gminy: 

Stanisław Mróz 
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UCHWAŁA Nr IV/28/2011 

RADY GMINY CHYNÓW 

 z dnia 29 marca 2011r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkole  
i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Chynów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 - zmiany: Dz.U. 
z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 
2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 
2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 
2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 
2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241; 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675) oraz na podstawie art. 14, 
ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeċnia 1991r. o syste-
mie oċwiaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 - 
zmiany: Dz.U. z 2004r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, 
poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 
788,Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, 
poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r.Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 

oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 
115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 
i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 
145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 
1618 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i 
Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 
1705 oraz z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 
320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) Rada 
Gminy Chynów uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa 
bez bliďszego okreċlenia o: 

1) przedszkolu - naleďy przez to rozumieć: 

a) przedszkole ogólnodostćpne, 

b) oddział przedszkolny w szkole podstawo-
wej, 

2) rodzicu – naleďy przez to rozumieć takďe 
opiekuna prawnego. 

  


