
UCHWAŁA NR XXXI/235/13
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/191/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mszczonowa wprowadza się zmiany: 

1) w tytule uchwały wyrazy „zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego" zastępuje się 
wyrazami ,,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", 

2) w §1 w: 

a) ust. 1 uchwały wyrazy „Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa zatwierdzonego Uchwałą nr XIX/151/04 Rady Miejskiej 
w Mszczonowie z dnia 28 maja 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mszczonowa (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204 poz. 5457) dla terenu położonego pomiędzy ulicą 
Tarczyńską i Wschodnią obejmującego działki nr ew. 1510/1, 1511/1, 1512/1, 1513/1, 1514/1, 1502/1, 
1502/2, 1503, 1504/1, 1504/2, 1505 w ich granicach ewidencyjnych oraz część działki o nr ew. 1509/1” 
zastępuje się wyrazami „Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Mszczonowa dla terenu położonego pomiędzy ulicą Tarczyńską i Wschodnią 
obejmującego działki nr ew. 1510/1, 1511/1, 1512/1, 1513/1, 1514/1, 1502/1, 1502/2, 1503, 1504/1, 1504/2, 
1505 w ich granicach ewidencyjnych oraz część działki o nr ew. 1509/1”, 

b) ust. 2 uchwały wyrazy „Granice obszaru objętego zmianą planu" zastępuje się wyrazami „Granice obszaru 
objętego planem". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie 

Łukasz Koperski
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