
UCHWAŁA NR …………….. 

RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

Z DNIA…………………. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XV.146.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 

2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Dziękowizna. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) w związku z art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§1.      1. W uchwale Nr XV.146.2020 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Dziękowizna, wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§2.    Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian 

§3.    Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.  

§5.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



Uzasadnienie 

 

Niniejsza uchwała zmniejsza zakres opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Dziękowizna, który 

został wskazany na załączniku nr 1 do uchwały inicjującej tj. w uchwale Nr XV.146.2020 Rady Gminy 

Mińsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020 r. 

Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały wskazuje nowy, zmniejszony przebieg granicy 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania w miejscowości Dziękowizna. Z granic 

opracowania zostają wyłączone działki nr 33, 35/2, 62, 63 w miejscowości Dziękowizna. Zmiana 

zakresu planu miejscowego wynika z Decyzji Nr 80/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 czerwca 

2022 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej, która to decyzja ustaliła 

tereny zamknięte, zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa. W załączniku do 

niniejszej decyzji, wskazano granice terenów zamkniętych, przy czym granice działek ewidencyjnych 

są granicami terenów zamkniętych. Teren zamknięty w miejscowości Dziękowizna wskazano w pozycji 

nr 700. 




