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ZARZĄDZENIE NR 99/11
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 

Długowizna 

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  Długowizna 

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 99/11 z dnia 3 listopada 2011 r.
 
Zalacznik1.pdf




 
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 99/11 


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 
studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 
uwaga 


Rozstrzygnięcie Burmistrza 


Uwagi 
 Uwaga 


uwzględniona 
Uwaga nie-
uwzględniona 


1 31.10.2011 Ochrona danych 
osobowych 
 


Wnioskodawca wnosi o zmianę przeznaczenia w 
projekcie planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mszczonów działki w miejscowości: 
1. Długowizna - nr ew. dz.: 58 z terenów rolnych na 


tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej (1MN,U). 
 


Dz. nr ew. 58 
Długowizna 


dz. nr ew. 58 - R X  Działka nr ew. 58 położona w 
miejscowości Długowizna sąsiaduje  
z wyznaczonymi w projekcie planu 
terenami zabudowy mieszkaniowej  
jednorodzinnej i usługowej. Zmiana 
przeznaczenia w/w działki pod tereny 
MN/U jest zgodna z obowiązującym 
Studium.  
Zmiana nie powoduje konieczności 
ponownego uzgadniania i opiniowania 
projektu planu. 
 


 


 


 


2 07.10.2011 Ochrona  
danych 
 osobowych 


Zwracamy się do Burmistrza Urzędu Gminy w 


Mszczonowie jako współwłaściciele działki nr 79 


położonej w miejscowości Długowizna powiat 


żyrardowski Gm. Mszczonów aby ww. działka była 


przeznaczona zarówno pod budownictwo 


jednorodzinne jak i pod działalność gospodarczą. 


Prośbę swoja argumentujemy tym iż powierzchnia 


działki jak i jej posadowienie nie będzie uciążliwe 


dla osób trzecich 


Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego 


podania za co z góry dziękujemy 


 


dz. nr ew. 79 
Długowizna 


MN  X Zgodnie z projektem planu działka nr ew. 79 
położona w miejscowości Długowizna jest 
przeznaczona pod tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
Wprowadzenie możliwości lokalizowania 
działalności gospodarczej w sąsiedztwie 
terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną byłoby 
niezgodne z przyjętą dla tego obszaru 
polityką przestrzenną.   


BURMISTRZ MSZCZONOWA 


 


mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 









