
                             
  

UCHWAŁA  Nr  XXVIII/259/2016 

 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE  

z dnia 30 listopada 2016 r.  

 
w sprawie zmiany granic miasta Karczewa oraz przeprowadzenia konsultacji 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w zw. z art. 4b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.
1
) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się przystąpić do procedury zmiany granic miasta Karczewa polegającej na 

włączeniu do terytorium miasta Karczewa części obszaru Otwocka Małego określonej na mapie, 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.  

   

 § 2. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami Otwocka Małego oraz 

Karczewa w sprawie proponowanej zmiany granic miasta Karczewa określonej w § 1 w trybie i na 

zasadach określonych w uchwale nr XLVIII/381/2010 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 29 

kwietnia 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. 

 

  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                               Przewodnicząca  Rady 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Danuta  Trzaskowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 Firma REZAW-PLAST, nabywca działek pod budownictwo wielorodzinne, położonych w 

Otwocku Małym, wystąpiła z prośbą o zmianę granic miasta Karczewa w taki sposób, aby w 

granicach miasta znalazły się zakupione przez niego nieruchomości. Wnioskodawca w 

uzasadnieniu podaje, że są to jedyne działki przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne 

położone w obszarze wiejskim Gminy Karczew. Obszar Otwocka Małego, położony po wschodniej 

stronie obwodnicy Karczewa – drogi 801 – jest faktycznie zrośnięty z obszarem miejskim, a jego 

przynależność do obszarów wiejskich jest tylko formalna.  

 Przyłączenie do miasta Karczewa nieruchomości oznaczonych na załączniku graficznym do 

uchwały, będzie miało znaczący wpływ na zainteresowanie nabyciem zrealizowanych tam 

mieszkań przez potencjalnych właścicieli.  

 W związku z powyższym, przygotowano uchwałę, w sprawie przystąpienia do procedury 

przyłączenia części Otwocka Małego do aglomeracji miejskiej. 

 

 

 

                                                                                                               Przewodnicząca  Rady 

                                                                                                                 

                                                                                                                 Danuta  Trzaskowska 

 




