
RADA GMINY NADARZYN 
(ósmej kadencji) 

ui. MszczonowsKa 24 
05-830 Nadarzyn 

tel. 22 729 81 94 w. 176 i 179 
UCHWAŁA Nr LVI.698.2022 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 25 maja 2022r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVH.242.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 
30 grudnia 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn -
obszary I -IV. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j . Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 14 ust l , 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j . Dz. U. 2022 r. poz. 

503), Rada Gminy Nadarzyn uchwala, co następuje: 

§1. W Uchwale Nr XVII.242.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Strzeniówka w Gminie Nadarzyn obszary I - IV, 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Strzeniówka, zwanego dalej w treści uchwały planem, 

obejmującego następujące obszary. 

• Obszar Nr I - działka nr ew. 327; 

• Obszar Nr II - działki nr ew.: 373/11, 373/12 i 373/13 (powstałe w wyniku 

podziału działki nr ew. 373/10), 

• Obszar Nr III - działki nr ew. od 515/7 do 515/11, 

• Obszar Nr IV - działka nr ew. 59/1 (m.in. powstała w wyniku podziału działki nr 

ew. 59) oraz działki nr ew. 58/13, 58/18"; 

2) zmienia się załącznik graficzny, o którym mowa w §2 ww. Uchwały poprzez 

zastąpienie go załącznikiem graficznym do niniejszej Uchwały. — 

§2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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