
 

UCHWAŁA NR 310/XLV/2018 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 28 marca 2018 r. 

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Podkowie Leśnej 

 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1 

w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta 

Podkowa Leśna, po stwierdzeniu wykonania czynności poprzedzających podjęcie uchwały 

określonych w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego działkę nr ew. 4/2 obręb 1 w Mieście Podkowa Leśna, 

przyjętego uchwałą Nr 213/LIV/2006 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 12 października 2006 

r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 266 z dnia 21 grudnia 2006 r., poz. 10488. 

 2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą 

ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy. 

 § 2. 1. Granice obszaru do objęcia projektem zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obejmują cały obszar obowiązującego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i mają następujący przebieg: 

1) od północnego-wschodu: północna granica administracyjna Miasta Podkowa Leśna 

oraz południowa granica działki ewidencyjnej nr 4/1 z obrębu 0001; 

2) od południa: linia rozgraniczająca drogi wojewódzkiej nr 719; 

3) od zachodu: linia rozgraniczająca ulicy Gołębiej. 

 2. Granice obszaru objętego projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przedstawione są na załączniku graficznym do uchwały.  

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                      

Przewodnicząca Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Emilia Drzewicka 

 

  



Załącznik graficzny 
do uchwały Nr 310/XLV/2018 
Rady Miasta Podkowa Leśna 
z dnia 28 marca 2018 r.  
 


