
UCHWAŁA NR XXIX-65/2009
Rady Miejskiej w Wołominie

z dnia  28 maja 2009 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn.: „OSSÓW I”

obejmującego część wsi Ossów wraz z parkiem kulturowym „Ossów Wrota 
Bitwy Warszawskiej 1920 roku” w gminie Wołomin.

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 ze zm.) i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze zm.)
na  wniosek  Burmistrza  Wołomina,  po  stwierdzeniu  wykonania  zadań  i  czynności 
poprzedzających podjęcie uchwały określonych w art.  14 ust.  5 ustawy z dnia 27 marca 
2003r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  -  Rada  Miejska  w  Wołominie 
uchwala, co następuje:

§ 1
1.Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pn. „OSSÓW I”, obejmującego obszar ograniczony:

− od zachodu: wzdłuż granic administracyjnych gminy Wołomin do zachodniej granicy 
obrębu  Ossów  03  i  dalej  zachodnią  granicą  obrębu  Ossów  03  do
ul. Matarewicza, zachodnią granicą działki ew. nr 296 obr. 02, południową granicą 
działki ew. nr 300 obr.  02, zachodnią granicą działki ew. nr 360 obr.  02 do rzeki
i przez rzekę (dz. ew. nr 390 obr. 02) do granic administracyjnych gminy Wołomin;

− od południa: granicą administracyjną gminy Wołomin;
− od  wschodu,  północnego  –  wschodu  i  północy:  granicą  obrębu  Ossów  04, 

wschodnią granicą działki ew. nr 369 obr. 01, północną granicą działki ew. nr 265/2 
obr. 01 – łącznie z działką ew. nr 117 obr. 01 i częścią działki ew. nr 113 obr. 01 (do 
rowu),  południową  granicą  WOChK,  północną  granicą  rowu  do  granic 
administracyjnych gminy Wołomin.

2.Granice  terenu  objętego  planem  miejscowym  określa  się  w  załączniku  graficznym 
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2
Zakres  opracowania  planu  oraz  procedura  jego  sporządzania  muszą  być  zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 3
Koszty  opracowania  planu  zostaną  pokryte  z  pozycji  budżetowej  Gminy  Wołomin
dział – 710-71004-4300.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wołominie
/-/   Ryszard  Madziar                       
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