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ZARZĄDZENIE NR 100/11
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 Grabce 

Towarzystwo, Grabce Wręckie. 

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  Grabce 

Towarzystwo, Grabce Wręckie 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 100/11 z dnia 3 listopada 2011 r.
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ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 100/11 


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 przystąpieniem do uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Grabce Towarzystwo, proszę o skorygowanie zapisów 
planu dotyczącego działki nr 28/4 ze strefy MN/U na 
U/M. Zmiana ta pozwoli mi lepiej wykorzystać 
potencjał działki zgodnie z jej przeznaczeniem a 
gminie da możliwości osiągnięcia większych 
dochodów z podatków. Poza tym strefa taka już 
istnieje na działkach położonych w tej miejscowości. 
 


28/4 
Grabce 
Towarzystwo 


MN/U, KD/D  X Wnioskowana zmiana jest niezgodna z 
obowiązującym studium. 


2 31.10.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


W związku z przystąpieniem do uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Grabce Towarzystwo proszę o skorygowanie zapisów 
planu dotyczącego działki nr 74/2 i 75/2 w odległości 
100 m od ul. Głównej ze strefy MN/U na U/M. Zmiana 
ta pozwoli mi lepiej wykorzystać potencjał działki 
zgodnie z jej przeznaczeniem a gminie da możliwość 
na osiąganie większych dochodów z podatków. 
Zmiana ta wyczerpuje wcześniej wnioskowane zmiany 
dla tych działek. 
 


74/2 i 75/2 
Grabce 
Towarzystwo 


MN/U, U/M, KD/D, 
KD/Z 


 X Wnioskowana zmiana jest niezgodna z 
obowiązującym studium. 


3 31.10.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


W związku z przystąpieniem do uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Grabce Towarzystwo proszę o skorygowanie zapisów 
planu dotyczącego działki nr 34/2 ze strefy MN/U na 
U/M. Zmiana ta pozwoli mi lepiej wykorzystać 
potencjał działki zgodnie z jej przeznaczeniem a 
gminie da możliwość osiągania większych dochodów 
z podatków. Zmiana ta wyczerpuje wcześniej 
wnioskowane zmiany dla tej działki. 
 
 
 


34/2 
Grabce 
Towarzystwo 


MN/U, KD/D  X Wnioskowana zmiana jest niezgodna z 
obowiązującym studium. 







4 31.10.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


W związku z przystąpieniem do uchwalenia planu 
przestrzennego zagospodarowania dla miejscowości 
Grabce Towarzystwo proszę o skorygowanie zapisów 
planu dotyczącego działek nr 73/2 i 73/5 ze strefy 
MN/U na U/M. Zmiana ta pozwoli mi lepiej 
wykorzystać potencjał działek zgodnie z ich 
przeznaczeniem a gminie pozwoli na osiąganie 
większych dochodów z podatków. Zmiana ta 
wyczerpuje wcześniej wnioskowane zmiany dla tych 
działek. 
 


73/2 i 73/5 
Grabce 
Towarzystwo 


73/5 - MN/U, KD/D, 
KD/Z 
 
73/2 - MN/U, KD/Z 


 X Wnioskowana zmiana jest niezgodna z 
obowiązującym studium. 


5 31.10.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


W związku z przystąpieniem do uchwalenia planu 
przestrzennego zagospodarowania dla miejscowości 
Grabce Towarzystwo proszę o skorygowanie zapisów 
planu dotyczącego działki nr 77/1 w odległości 100 m 
od ul. Głównej ze strefy MN/U na U/M. Zmiana ta 
pozwoli mi lepiej wykorzystać potencjał działki a 
gminie da możliwość na osiąganie większych 
dochodów z podatków. Zmiana ta wyczerpuje 
wcześniej wnioskowane zmiany dla tej działki. 
 


77/1 
Grabce 
Towarzystwo 


MN/U, U/M, KD/Z, 
KD/D 


 X Wnioskowana zmiana jest niezgodna z 
obowiązującym studium. 


6 31.10.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


W związku z przystąpieniem do uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Grabce Towarzystwo, proszę o skorygowanie zapisów 
planu dotyczącego działki nr 33/2 ze strefy MN/U na 
U/M. Zmiana ta pozwoli mi na lepsze wykorzystanie 
potencjału działki zgodnie z jej przeznaczeniem a 
gminie da możliwość osiągania większych dochodów 
z podatków. Zmiana ta wyczerpuje wcześniej 
wnioskowane zmiany. 
 


33/2 
Grabce 
Towarzystwo 


MN/U, KD/D  X Wnioskowana zmiana jest niezgodna z 
obowiązującym studium. 


7 31.10.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


W związku z przystąpieniem do uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Grabce Towarzystwo proszę o skorygowanie zapisów 
planu dotyczącego działki nr 29/3 ze strefy MN/U na 
U/M. Zmiana ta pozwoli mi lepiej wykorzystać 
potencjał działki zgodnie z jej przeznaczeniem a 
gminie pozwoli na osiąganie większych dochodów z 
podatków. Zmiana ta wyczerpuje wcześniej 
wnioskowane zmiany dla tej działki. 
 


29/3 
Grabce 
Towarzystwo 


MN/U, KD/D  X Wnioskowana zmiana jest niezgodna z 
obowiązującym studium. 


8 31.10.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


W związku z przystąpieniem do uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Grabce Towarzystwo proszę o skorygowanie zapisów 
planu dotyczącego działek nr 27/2 i 26/2 ze strefy 


27/2 i 26/2 
Grabce 
Towarzystwo 


MN/U, KD/D  X Wnioskowana zmiana jest niezgodna z 
obowiązującym studium. 







MN/U na U/M. Zmiana ta pozwoli mi lepiej 
wykorzystać potencjał działki a gminie da możliwość 
na osiąganie większych dochodów z podatków. 
Zmiana ta wyczerpuje wcześniej wnioskowane zmiany 
dla tych działek. 


9 14.10.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


Zwracam się z uprzejmą prośba do Burmistrza 


Miasta i Gminy Mszczonów o zmianę linii 


zabudowy z 15m na 10m ba działce o nr 25/1 we 


wsi Grabce Towarzystwo w Gminie Mszczonów, 


powiat żyrardowski. Prośbę te motywuję tym, gdyż 


działka ta będzie zwężana o kolejne 5 m. po 


długości na poszerzenie drogi. Zmiana ta 


pomogłaby nam w przesz kości w zabudowie tego 


terenu, ponieważ po zmianach działka będzie 


wąska. 


Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby 


za co z góry dziękujemy 


 


dz. nr ew. 25/1 
Grabce 
Towarzystwo 


MN/U, KD/Z, KD/D X  Zmiana linii zabudowy z 15m na 10m 
umożliwi lepsze zagospodarowanie działki. 
Zmiana nie powoduje konieczności 
ponownego uzgadniania i opiniowania 
projektu planu, dokonana jest na wniosek 
właściciela działki i nie narusza 
pozostałych ogólnych ustaleń planu.  
 


10 11.10.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


W związku z uchwaleniem nowego planu 


zagospodarowania przestrzennego dla 


miejscowości Grabce Towarzystwo proszę o 


korygowanie zapisów planu dot. Działek 34/2, 33/2, 


29/3, 27/2, 26/2  w zakresie intensywności 


zabudowy z 1 do 1,5 co pozwoli mi na 


efektywniejsze wykorzystanie wyżej wymienionych 


działek zgodnie z ich planowym przeznaczeniem. 


 


34/2, 33/2, 29/3, 
27/2, 26/2 
Grabce 
Towarzystwo 


MN/U, KD/D  X Wnioskowana zmiana jest niezgodna z 
obowiązującym studium. 


11 11.10.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


W związku z uchwaleniem nowego planu 


zagospodarowania przestrzennego dla 


miejscowości Graczce towarzystwo  proszę o 


uwzględnienie mojej prośby o zmianę zapisów w 


planie dot działek 77/1, 75/2, 74/2, 73/5, 73/2  


1.umożliwienie wykonania innych dachów niż 


dwuspadowe i wielko spadowe lub nieokreślenie 


szczegółowego rodzaju dachów, co pozwoli na 


indywidualizacje projektów budowlanych, 


wykorzystanie nowoczesnej architektury. 


2. zmniejszenie strefy biologicznie czynnej do 30% 


pow. Działki , co pozwoli na lokalizację przy 


pensjonatach utworzenie placów zabaw, kortów 


77/1, 75/2, 


74/2, 73/5, 73/2  


Grabce 
Towarzystwo 


77/1, 75/2, 74/2 –
MN/U, U/M, KD/Z, 
KD/D 
 
73/5 - MN/U, KD/D, 
KD/Z 
 
73/2 - MN/U, KD/Z 
 
 


 X Wnioskowana zmiana jest niezgodna z 
obowiązującym studium. 







tenisowych i odp. ilości miejsc parkingowych i 


będzie miało bezpośredni wpływ na atrakcyjność 


oferowanych usług. 


3. zwiększenie intensywności zabudowy z 1 na 1,2, 


co pozwoli na efektywne wykorzystanie działek 


zgodnie z ich przeznaczeniem. 


 


12 23.09.2011 Ochrona  
danych  
osobowych 
 


W związku z wyłożeniem planu przestrzennego 


zagospodarowania dla części wsi Grabce 


towarzystwo proszę o dokonanie korekty w planach 


dotyczących strefy 1MN/U. 


We wniosku złożonym 10.04.2011 prosiłem o 


wpisanie budownictwa mieszkalnego do 26m., 


przez co rozumiałem budownictwo wielorodzinne. 


Proszę wiec o skorygowanie zapisu o 


budownictwie jednorodzinnym do 12m,, o które 


wnioskowałem na wielorodzinne. 


Proszę również o zwiększenie strefy biologicznie 


czynnej do 30% pow. Działki tak jak jest to w strefie 


1U/M, gdyż przy intensywnej zabudowie jaka jest 


dopuszczana w tej strefie mogę mieć problem z 


zagospodarowaniem odp. Ilości miejsc 


parkingowych który to obowiązek nakłada na mnie 


plan. Dodatkowo proszę o dopuszczenie w strefie 


1MN/U dachów innych niż proponowane np. 


płaskie stropodachy, które przy budynkach 


wielokondygnacyjnych są często stosowane jak 


również dają więcej możliwości architektom na 


dostosowanie się do nowoczesnej architektury. 


Ponadto dają możliwość zaprojektowania na 


dachach zielonych ogrodów lub tarasów 


widokowych, co może mieć szczególne znaczenie 


w przypadku obiektów o charakterze turystycznym. 


Ostatnim wnioskiem dot. strefy 1MN/U jest prośba 


o rozszerzenie jej na działkę 34/2, którą to działkę 


w wyniku zamiany nabyłem już po terminie 


przyjmowania wniosków do planu, więc nie mogłem 


jej wtedy uwzględnić. Działka ta ma około 14m 


szerokości i integralną częścią większego terenu. 


Grabce 


Towarzystwo 


 


MN/U  X Wnioskowana zmiana jest niezgodna z 
obowiązującym studium. 







W związku z tym zasadne jest ustanowienie jej w 


tej samej strefie na zasadzie kontynuacji funkcji. W 


przypadku pozostawienia stanu obecnego, biorąc 


pod uwagę jej wymiary nie będę mógł jej 


wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem. 


 


 


BURMISTRZ MSZCZONOWA 


 


mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 


 









