
UCHWAŁA NR XXII/203/2021  
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kałuszyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 624, ze 
zm.) Rada Miejska w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

W uchwale Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 grudnia 2020 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kałuszyn: 

1. W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały  pkt. VIII otrzymuje brzmienie: 

„VIII.  Informacja o formach ochrony      przyrody      w rozumieniu      ustawy   z dnia    16 kwietnia  2004 r. 
o ochronie   przyrody, zawierająca nazwę  formy  ochrony  przyrody  oraz tytuł  i miejsce ogłoszenia  aktu 
prawnego tworzącego, ustanawiającego    albo  wyznaczającego  formę    ochrony    przyrody,    oraz  
informacja o obszarach  mających    znaczenie    dla    Wspólnoty,  znajdujących się    na  liście,    o której    
mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy 

Miejscowości Olszewice i Patok (bez drogi krajowej nr 2 w Olszewicach) położone są w granicach  
Mińskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  ustanowionego  Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Siedlcach Nr VII/32/77 z dnia 10 czerwca 1977 r. Ostatni akt  prawny  regulujący  funkcjonowanie  
Mińskiego  Obszaru  Chronionego  Krajobrazu  to rozporządzenie Nr 125/19Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 10 września 2019 r. w sprawie Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. 
Urz. Woj. Maz. Z 2019 r., poz. 10882). 

Ponadto w Kałuszynie znajduje się lipa drobnolistna (Tilia cordata), będąca pomnikiem przyrody,  dla 
którego aktualnym aktem prawa jest Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 
2009 r., w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie powiatu mińskiego (Dz. Urz. 
Woj. Maz. Z 2009 r. Nr 124 lp. 30).”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kałuszyna, 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Bogusław Michalczyk 
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