
UCHWAŁA Nr XXIII-7/2013
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 23 stycznia 2013 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w Wołominie między ulicami Armii Krajowej i Wileńską

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.) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.  poz. 647, z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Wołomina, po stwierdzeniu 
wykonania zadań i czynności poprzedzających podjęcie uchwały określonych w art. 14 ust. 5 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1
1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

w Wołominie  między  ulicami  Armii  Krajowej  i  Wileńską,  zwanego  dalej  „planem”,  którego  granice 
wyznaczają:
− od południowego zachodu: oś ulicy Sasina;
− od północnego zachodu: oś ulicy Armii Krajowej; 
− od północnego wschodu: północno-wschodnia granica działki ew. nr 166 obr. 17, oś ulicy Reja;
− od południowego  wschodu: oś  ulicy  Wileńskiej  do  granic  obowiązującego  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  uchwalonego  uchwałą  Rady Miejskiej  w  Wołominie  Nr  IX-118/2003 
z dnia  26  czerwca  2003  r.  w  sprawie  zatwierdzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wołomin (Dz. Urz. Woj Maz. Nr 201, poz. 5143).

2. Granice obszaru objętego planem określa  załącznik nr 1 do uchwały. 
3. Analiza zgodności rozwiązań przewidywanych w planie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wołomin  stanowi  uzasadnienie  i załącznik  nr  2  do  niniejszej 
uchwały.

§ 2
Traci  moc uchwała  Nr  XXIX-64/2009  Rady  Miejskiej  w  Wołominie  z  dnia  28  maja  2009  r.  w  sprawie  
przystąpienia  do  sporządzania  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  pn.  „Wołomin  – 
CENTRUM”, w granicach obowiązywania niniejszej uchwały.

§ 3
Koszty opracowania planu zostaną pokryte z budżetu Gminy Wołomin dział 710, rozdział 71004, paragraf 4300.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/   Marcin Dutkiewicz               


