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ZARZĄDZENIE NR 27/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 20 kwietnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego miejscowość Władysławów oraz 

fragment miejscowosci Badowo Dańki. 

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 miejscowość Władysławów oraz 

fragment miejscowości Badowo Dańki 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 27/11 z dnia 20 kwietnia 2011 r.
 
Zalacznik1.pdf




 
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 27/11 
BURMISTRZA MSZCZONOWA  
z dnia 20 kwietnia 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 wójta, burmistrza 
w sprawie rozpatrzenia  


 


Uwagi 


      uwaga 
uwzględniona 


 


uwaga 
nieuwzględniona 


 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 


1. 
 


25.02.2011  Po zapoznaniu się z 
projektem planu wyłożonego 
do publicznego wglądu, 
obejmującego wieś 
Władysławów w tym naszą 
działkę o numerze 27/42 
uprzejmie prosimy o 
ponowne przeanalizowanie 
projektu i wprowadzenie 
zmian. 
Prosimy o przesunięcie drogi 
wewnętrznej znajdującej się 
na działce numer 27/41 na 
granicę z naszą działką 
numer 27/42, co umożliwiło 
by nam bliższy dojazd do 
naszej działki od centrum 
wsi. Bardzo nam na tym 
zależy. Jednocześnie 
nadmieniamy że działka 
27/41 i 27/42 stanowiły jedną 
działkę. 
Nie możemy zgodzić się z 
faktem że nie udostępnia się 
nam dojazdu do działki od 
centrum wsi. 
Prosimy o pozytywne 
rozpatrzenie naszego 
zastrzeżenia. 
 
 
 
 
 
 
 


dz. nr ew. 
27/42 
 
Władysławów 


Częściowo: 
 


 tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 


 


 tereny dróg 
publicznych – 
projektowane drogi 
dojazdowe 


 
 


Uwaga 
uwzględniona 


 Przebieg projektowanej drogi 
oznaczonej w projekcie 
planu symbolem 4KDWp 
zostanie zmieniony. 







 
 


BURMISTRZ MSZCZONOWA 
 


mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 
 
 
 
 


 


 


2.  11.04.2011  Po zapoznaniu się z ostatnią 
zmianą planu 
zagospodarowania 
przestrzennego wsi 
Władysławów wnoszę aby 
droga 4KDWp przebiegała 
na granicy działek 27/41 i 
27/42 co będzie stanowić 
dogodny dojazd do mojej 
działki i sąsiada. 
 


dz. nr ew. 
27/41 
 
Władysławów 


Częściowo:  
 


 tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 


 


 tereny dróg 
wewnętrznych – 
projektowane drogi 
wewnętrzne 


 


Uwaga 
uwzględniona 


 Przebieg projektowanej drogi 
oznaczonej w projekcie 
planu symbolem 4KDWp 
zostanie zmieniony. 









