
UCHWAŁA NR ………………….…. 

RADY GMINY PRZTYK  

z dnia ………………… 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, 

Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXXIX.298.2018 Rady Gminy 

Przytyk z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni 

w gminie Przytyk – część B oraz stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk przyjętego uchwałą Rady Gminy Przytyk Nr 

XXV.165.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. 

  

Rada Gminy Przytyk uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów 

geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B przyjętego 

uchwałą Nr XXXI.226.2017 Rady Gminy Przytyk z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni 

i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk – część B, w następujący sposób, że w § 16 po wyrazach „…4WSr” 

dodaje się wyrazy: „,4MU”. 

§ 2. Integralnymi częściami planu są: 

1) część tekstowa stanowiąca treść niniejszej uchwały; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 

1 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące 

załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i publikacji 

na stronie internetowej gminy Przytyk. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytyk. 

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 




