Uchwała Nr XXIV / 124 / 2004
Rady Miasta Ząbki
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej w
Ząbkach z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki.
Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. Nr 62, poz. 718, z późn.
zm.), art. 18. ust 2. pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 2 ustawy z dnia
8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591, z późn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art.
85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), Rada Miasta uchwala, co
następuje:
§1
Sprostować błąd w załączniku graficznym do uchwały nr 90/XVIII/03 Rady Miejskiej
w Ząbkach z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki poprzez korektę tego rysunku,
polegającą na naniesieniu terenu zabudowy mieszkaniowej MN zamiast terenu
obiektów związanych z gospodarką leśną RL2.
§2
Sprostować błąd w tekście uchwały, o której mowa w § 1 w następujący sposób: w
§ 45 ust. 1 pkt 1 tekstu uchwały zmienia się: „mieszkanie powyżej 60 m 2 powierzchni”
na:
„dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,2 stanowiska / 1 mieszkanie oraz
1,5 stanowiska/ 1 mieszkanie powyżej 60 m2 powierzchni,”.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.
§4
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
w formie obwieszczenia.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

