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ZARZĄDZENIE NR 45/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 8 czerwca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragmenty miejscowosci Czekaj, 

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 fragmenty miejscowości Marków 

Towarzystwo oraz Czekaj 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 45/11 z dnia 8 czerwca 2011 r.
 
Zalacznik1.pdf




ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 45/11 
BURMISTRZA MSZCZONOWA  
z dnia 8 czerwca 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 
nieuwzględ


niona 


 


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. 15.04.2011  Po zapoznaniu się z projektem Planu 


zagospodarowania Przestrzennego 
obejmującego miejscowość Czekaj w 
tym moje działki o nr 16/7 i 16/8 
proszę o zmianę minimalnej 
powierzchni nowowydzielanej działki 
z 1500m


2
 na 800m


2
 ponieważ 


powierzchnia tych działek daje 
łącznie 6000m


2
, muszę je podzielić 


tak aby utworzyć drogę dojazdową, 
co pozwoli ekonomicznie wykorzystać 
powierzchnię tych działek.  


dz. 16/7, 16/8 
Czekaj 


   


 tereny zabudowy 
mieszkaniowo – 
usługowej 
 


 Uwaga 
nieuwzględ
niona 


Wnioskowane w 
uwadze 
zwiększenie 
intensywności 
zabudowy (poprzez 
proponowane 
zmniejszenie 
parametru 
minimalnej 
powierzchni nowo 
wydzielanej działki) 
jest sprzeczne z 
przyjętymi 
kierunkami rozwoju 
dla obszarów 
wiejskich gminy 
Mszczonów 


 


2. 18.05.2011  Zwracam się z uprzejmą prośbą o 
zmianę w Rozdziale I Działu §36 
projektu w/w planu 
zagospodarowania przestrzennego 
polegającą na ustaleniu minimalnej 
powierzchni nowo wydzielanych 
działek dla terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
oznaczonego symbolem 10MN o 
wielkości 1000m


2
 (w projekcie 


przewidziano minimalną powierzchnię 
nowo wydzielanych działek dla terenu 
2000m


2
). 


Jednocześnie proszę o rozpatrzenie 


dz.20 
Czekaj 


Częściowo: 


- tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 


- tereny dróg 
publicznych 


- tereny rolnicze- 
tereny istniejących 
zadrzewień i łąk 


Uwaga 
uwzględniona 


 Zmiana minimalnej 
powierzchni nowo 
wydzielonej działki 
budowlanej na 
1000 m


2
 umożliwi 


lepsze 
zagospodarowanie 
terenu. 
 
Droga oznaczona w 
projekcie planu 
symbolem 11KD 
zostanie 
zlikwidowana, co 







 
BURMISTRZ MSZCZONOWA 


 
mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 


 


 


możliwości likwidacji z projektu drogi 
oznaczonej symbolem 11KD o 
szerokości 10 m, przebiegającej 
pomiędzy obszarem 8MN i 10MN. 
Powyższe uwagi podyktowane są 
faktem, iż przez działkę nr 20, która 
jest moją własnością przebiega 
gazociąg wysokiego ciśnienia Ø400, 
co wiąże się z warunkami 
dotyczącymi ewentualnej zabudowy i 
zachowaniem wymaganej odległości, 
a co za tym idzie optymalnym 
wydzieleniem działek. 


również umożliwi 
lepsze 
zagospodarowanie 
działki. 


3. 20.05.2011  Po zapoznaniu się z projektem planu 
wyłożonym do publicznego wglądu 
proszę przesuniecie drogi o symbolu 
4KD przebiegającej przez moją 
działkę numer ewid. 44/1 położoną w 
miejscowości Marków Towarzystwo. 
Prośbę swoją uzasadniam tym, że 
projektowana droga przebiegała 
przez staw co uniemożliwiłoby jej 
budowę.  


dz. 44/1 
Marków 
Towarzystwo 


Częściowo: 


- tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 


- tereny dróg 
publicznych 


 


Uwaga 
uwzględniona 


 Z uwagi na 
występujący na 
działce nr ew. 44/1 
staw, układ 
komunikacyjny 
zostanie 
zmieniony. 









