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projekt 

Uchwała Nr … … 2022 

Rady Gminy Brańszczyk 

  z dnia … … 2022 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Trzcianka 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z 

Uchwałą Nr XXXVII.233.2021 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości Trzcianka, uchwalonego Uchwałą Nr XIX/95/11 

Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2011 roku, po stwierdzeniu, że nie zostają naruszone 

ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brańszczyk 

uchwalonego Uchwałą nr XX/87/2008 Rady Gminy w Brańszczyku z dnia 22 lutego 2008 r. z 

późniejszymi zmianami, 

Rada Gminy Brańszczyk uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XIX/95/11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia 30 grudnia 2011 r. sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brańszczyk w obrębie miejscowości 

Trzcianka, ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego poz. 2023 z dnia 1 marca 2012 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 11 skreśla się; 

2) w § 21 w ust. 2 skreśla się pkt 2; 

3) w § 42 ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"6) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych i do 1 kondygnacji podziemnej, 

b) wysokość budynków usługowych do 12,0m, 

c) wysokość budynków produkcyjnych, składów i magazynów w terenie: 

- U/P1, U/P2, U/P7, U/P8, U/P9 do 15,0 m, 

- U/P3, U/P4, U/P5, U/P6 do 24,0m, 

d) wysokość budowli do 25,0 m, 

e) wysokość pozostałych obiektów budowalnych do 4,0 m, 

f) dachy o dowolnej geometrii i nachyleniu połaci do 45º;” 

4) w § 44 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) budynki do 3 kondygnacji nadziemnych i do 1 kondygnacji podziemnej, 

b) wysokość budynków produkcyjnych, składów i magazynów do 20.0 m, 

c) wysokość budowli do 25,0 m, 

d) wysokość pozostałych obiektów budowalnych do 4,0 m, 

e)  dachy o dowolnej geometrii i nachyleniu połaci do 45º;” 
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2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu planu; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 

3) załącznik nr 3 – dane przestrzenne aktu planowania przestrzennego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brańszczyk. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Gminy Brańszczyk   


