
RADA MIEJSKA
Konstancin-Jcziorfl

UCHWAŁA NR 220/VII/17/2016
RAI)Y MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki o nr ew. 53 z obrębu 01-28w mieście Konstancin-.Jeziorna.

Na podstawie art. ł 8 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca ł 90 r. o samorządzie gminnym (Dz. tJ. z 2015
r. poz. 1515 i. późn. zmi) oraz art. 14 USŁ. I i 4 ustawy z dnia 27 marea 2003 r. O planowaniu I

zagospodarowaniu przestrzenn\m (Dz. I. 12015 r. poz. 199 z późn. zm.”) Rada Miejska Konstaricin -

Jeziorna uchwała. CO nastepuje:

I. I. Przystpuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki
o nr ew - z obrębu Ol—28 w mieście Konstancin-Jeziorna.

2. Plan zostanie sporządzon) w skali ł :1000.

2. Integralną cześć uchwały stanowi załącznik nr ł . przedstawiający \\ sposób graliczIl\ granice
obszaru ohjciego planem.

3. W konanie uchwały pow ierza Burmistrzowi (imin Konstancin—Jeziorna.

4. ( chwała wchodzi w z\cie z dniem podjęcia

Zrniany zeksui ednoJitc2o fl) mrcflionc usta zostały oUoszonc Dz. L. z 20ł S r. poz. ) 045 R90.
2”Zmiany tekstu jednuliteo wymienionej usLw ;ostał\ ogłoszcnc w Dz. Ii. z 20 5 r. poz. 433. poz. 774. poz. 1265. poz.

1434. poz. 1713. poz. 1777, poz. L 830 ił 890.
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Załącznik do Uchwały Nr 220/VII/17/2016

Rady Micjskicj Konstancin-Jeziorna
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LJZASAI)NIENIF.

do uchwaly Nr 220/VII/17/2016 Rady Miejskiej Konstanein-Jeziorna z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie przystąpienia (10 sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla dzialki onr ew. 53 z obrębu 01-28w mieście IKonstancin-.Jeziorna.

Dla terenu, na którym połotona jcs działka o nr ew. / obrębu Ol-28 obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru Skolimowa północno—zachodniego — I etap.
zatwierdzony uchwałą Nr 326/IV/2 1/2005 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 25 kwielnia
2005 r.. opublikowana \% Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 162 / 2005 r.
poz. 5141.

Zgodnie z ustaleniami oho iązującego planu działka o nr ew. 53 Z obrehu O I-28 została
przeinaczona pod zabudowę mieszkanio\\ ą jednorodzinną, przy zachowaniu co najmniej 60 %
powierzchni biologicznie ct.\nnej obrębie działki budowlanej.

Gmina zaniierza zrealizować na przedmiotowej działce plac zabaw.

W zwiuzku / po\\\ż%zym pri\ gotoano uchwałę o prz\ stapieniu do sporzadzenia nliejsco\\ego
planu zagospodaro\\ania przestrzennego dla działki o nr ew.53 z obrehu Ol—28 w mieście
Konstancin—Jeziorna w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
plano\\ aniu i zagospodaro\\ anki przestr/.enn\ m.

Zgodnie z art. 17 pkt 4 i 5 . ustawy na potrzeby projektu planu zostanie sporządzona prognoza
oddziały\\ania na środowisko oraz prognoza skutków linansowych uch\kalenia planu. W trakcie
opracowy\\ania proektu planu zapewniony zostanie udział społeczeństwa na zasadach określonych
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i ego ochronie.
udziale społeczeńst\ a w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziahwania na środowisko oraz
w. ustawie o planow aniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zatwierdzenie miejsco\%ego planu zagospodarowania przestrzennego przez Radę Miejską nastąpi
po przepro\\adzeniu czynności formalno—pra\%n\ch określonych %\ art. 17 usta\\\ o plano\%aniu i
zagospodarowaniu przestrzenn\ ni. po stwierdzeniu. że nie narusza on ustaleń studium.
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