ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr 753/XXVII/2012
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE Z DNIA 21.11.2012 r.
Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem sposobu ich rozpatrzenia złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
cz. wsi Chylice dla obszaru ograniczonego:
• od wschodu: południowo-zachodnią linią rozgraniczającą ulicy Piaskowej (wyznaczoną miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części
wsi Chylice zatwierdzonym uchwałą nr 655/XXIV/2008 z dnia 02.07.2008r., Rady Miejskiej w Piasecznie);
• od północy: północną granicą działki nr ew. 291 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim do zachodniej granicy działki nr ew. 229/25;
• od zachodu: zachodnią granicą działek nr ew. 229/25, 229/15, 229/22, 229/23;
• od południa: południową granicą działek nr ew. 295/2, 295/7, 295/6, 295/5, 295/4, 295/3 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim poprzez działkę nr
ew. 356 (dr) i południową granicą działki nr ew. 240 i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim do zachodniej granicy działki nr ew. 229/23.
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