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ZARZĄDZENIE NR 44/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 31 maja 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowosci 

Sosnowica. 

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 uwagi wniesionej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Sosnowica 

postanawiam: 

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

 

Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 44/11 z dnia 31 maja 2011 r.
 
Zalacznik1.doc


ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 44/11

BURMISTRZA MSZCZONOWA 


z dnia 31 maja 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
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		1.

		10.05.2011

		

		Po zapoznaniu się z projektem planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów, obejmującym miejscowość Sosnowica, jako współwłaściciele działek nr 53 i 54 zwracamy uwagę, iż zwężenie drogi dojazdowej o symbolu 1KDD z 10m do 8m, z wykorzystaniem terenu tylko po stronie naszej własności, nadal nie rozwiązuje problemu. Proponowany przebieg drogi w dalszym ciągu koliduje z istniejącym ogrodzeniem oraz z terenem posesji, w który włożono dużo środków i wysiłku. Ponieważ na dzień dzisiejszy istniejąca droga ziemna przebiega zarówno przez teren naszych działek, w pasie około 4m od ogrodzenia, proponujemy aby kolejne 4m pozyskać od PKP, które w tym miejscu dysponuje pasem szerokości około 15m od skraju toru do granicy naszych działek, i który to w części jest wykorzystany pod drogę. Zwracamy uwagę, iż odtworzenie tej drogi w dokumentacji, jest również w interesie PKP. Tylko tą drogą, pracownicy spółki mogą się dostać do istotnych obiektów infrastruktury kolejowej. Faktem jest, iż fragment drogi powiatowej – ul. Kolejowa na Sosnowicy, w całości przebiega przez tereny kolejowe. Wiemy również, iż nie tylko ta droga znajduje się w pasie terenów kolejowych w gminie Mszczonów. Istnieje zatem możliwość uzyskania wspólnego parytetu, aby przebieg drogi był taki jaki jest obecnie, czyli przebiegał przez teren kolejowy i teren działek nr 53 i 54.


25 czerwca 2010 roku nastąpiła nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według nowej regulacji plan będzie sporządzany dla terenów zamkniętych, ale tylko tych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu (nowe brzmienie art. 14 ust. 6 ustawy). Do tych terenów nie będzie miał zastosowania art. 4 ust. 3, zatem plan będzie musiał zawierać takie same ustalenia, jak dla innych terenów nim objętych – dodany art. 4 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 


Uważamy, iż w/w nowelizacja ustawy daje gminie silny argument do rozmów z PKP. Ze swojej strony wysłaliśmy pismo do Oddziału Zarządzania Nieruchomościami PKP (zał. nr 1), niestety mimo upływu 8 miesięcy, nie doczekaliśmy się jeszcze odpowiedzi. 


18kwietnia 2011 roku otrzymaliśmy decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji, dot. przebudowy istniejącej linii napowietrznej elektroenergetycznej SN-15kV (zał. nr 2). Linia napowietrzna, która przebiega przez nasze działki, ma być zlikwidowana. Prosimy zatem o uwzględnienie tego faktu w projekcie zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Sosnowica.  

		dz. 53, 54 


Sosnowica

		  Częściowo:


· tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej,


· tereny dróg publicznych 

		Częściowo uwzględniona

		

		Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej przebiegu drogi o symbolu 1KDD. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmująca fragment miejscowości Sosnowica w tym działki o nr ew. 54,53 została podjęta przez Radę Miejską w Mszczonowie w 2006 roku. Przystąpieniem do sporządzenia planu nie został objęty teren PKP, ponieważ objęcie ustaleniami planu miejscowego terenów uznanych za tereny zamknięte stanowiło naruszenie art. 14 ust. 6 ustawy 
o planowaniu. 

Uwaga uwzględniona w części dotyczącej istniejącej linii  energetycznej. Istniejąca linia energetyczna 15kV z pasem 15,0m ograniczonego zagospodarowania jest oznaczeniem informacyjnym nie będącym ustaleniem planu. Na załączniku graficznym do uchwalonego planu nie będzie pokazana. 





BURMISTRZ MSZCZONOWA

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek






