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ZARZĄDZENIE NR 98/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowosci Marków 

Towarzystwo. 

Na podstawie art. 17 pkt. 12 w związku z art.7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowania 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) po rozpatrzeniu uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Mszczonów  obejmującego  fragment  miejscowości  Marków 

Towarzystwo postanawiam: 

§ 1. Rozpatrzyć uwagi zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/11 z dnia 3 listopada 2011 r.
 
Zalacznik1.pdf




 
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 98/11 


BURMISTRZA MSZCZONOWA  


z dnia 3 listopada 2011r.  


 


Lp. 
Data 
wpływu 
uwagi 


Nazwisko  
i imię, nazwa 
jednostki 
organizacyjnej i 
adres zgłaszającego 
uwagi 


Treść uwagi 


Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 
uwaga 


Ustalenia projektu 
planu dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 
uwaga 


Rozstrzygnięcie Burmistrza 


Uwagi 
 Uwaga 


uwzględniona 
Uwaga nie-
uwzględniona 


1 31.10.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


W związku z wyłożeniem projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Marków 
Towarzystwo wnioskuję o uwzględnienie zmiany 
przeznaczenia terenu znajdującego się w 
miejscowości Marków - Towarzystwo gmina 
Mszczonów obejmującego działki 141/1, 141/2, 142 
oraz 162/2 tak by była możliwość odrolnienia i podział 
działek z przeznaczeniem na budownictwo 
mieszkaniowe jednorodzinne symbol MN lub 
przeznaczenie budownictwo mieszkaniowe 
jednorodzinne i usługi MN,U. Jednocześnie wnioskuję 
o zaplanowanie drogi pomiędzy ul. Akacjową a ul. 
Prażmowską jako przedłużenie ul. biegnącej 
pomiędzy działkami 129 oraz 124/28.  


Dz. nr ew. 141/1, 
141/2, 142, 
162/2 
Marków 
Towarzystwo 


 
R 


częściowo 
uwzględniona 


 W odniesieniu do działki nr ew. 162/2 
położonej w miejscowości Marków 
Towarzystwo uwaga została uwzględniona. 
Zmiana przeznaczenia w/w działki pod 
tereny MN jest zgodna z obowiązującym 
Studium. Zmiana nie powoduje 
konieczności ponownego uzgadniania i 
opiniowania projektu planu, dokonana jest 
na wniosek właściciela działki i nie narusza 
pozostałych ogólnych ustaleń planu.  
 
W odniesieniu do działek nr ew. 141/1, 
141/2, 142 położonych w miejscowości 
Marków Towarzystwo uwaga została 
nieuwzględniona. Przeznaczenie w/w 
działek w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną byłoby 
niezgodne ze Studium. 
 
Nieuwzględniony pozostaje także wniosek   
o wyznaczenie w projekcie planu drogi 
pomiędzy ul. Akacjową a ul. Prażmowską 
jako przedłużenie ul. biegnącej pomiędzy 
działkami 129 oraz 124/28. Wszystkie działki 
nr ew. 141/1, 141/2, 142, 162/2 posiadają 
dostęp do drogi publicznej, dlatego też nie 
ma konieczności wyznaczania dodatkowej 
drogi. 
 
 
 
 
 







2 31.10.2011 Global Parks Poland 
Sp. z o.o. 
00-656 Warszawa 
ul. Śniadeckich 10 
 


Firma Global Parks Poland Sp. z o.o. wnosi o zmianę 
przeznaczenia w projekcie planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mszczonów działki w 
miejscowości: 
1. Marków Towarzystwo dz nr ew 108, 111/1, 112, 


114/1 na tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej. 


Dz. nr ew. 108, 
111/1, 112, 
114/1 
Marków 
Towarzystwo 


  X  Działki o nr ew. 108, 111/1, 112, 114/1 
położone w miejscowości Marków 


Towarzystwo znajdują się poza granicą 


opracowania planu, dlatego uwaga 


pozostaje bez rozpatrzenia.  


 


 


 


BURMISTRZ MSZCZONOWA 


 


mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 


 









