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ZARZĄDZENIE NR 117/11
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 9 grudnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowosci Powązki. 

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  Powązki 

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 117/11 z dnia 9 grudnia 2011 r.
 
Zalacznik1.pdf




 
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 117/11 


BURMISTRZA MSZCZONOWA  


z dnia 9 grudnia 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 01.12.2011 Ochrona danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr ew. 92/1 
położonej w miejscowości Powązki na budownictwo usługowe U 


dz. nr ew. 92/1 
Powązki 


R, ZL  X Procedura sporządzenia projektu planu 


miejscowego zagospodarowania 


przestrzennego zgodnie z art. 17 ustawy o 


planowaniu i zagospodarowaniu  


przestrzennym wyznacza czas składania 


wniosków do planu. W okresie  zbierania 


wniosków zgodnie z procedurą przewidzianą 


w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 


przestrzennym nie wpłynął żaden wniosek. 


Sporządzony projekt planu miejscowego 


pozostawia  przeznaczenie zgodne z 


dotychczasowym sposobem użytkowania 


terenu. Zmiana ustaleń planu miejscowego 


zagospodarowania przestrzennego na tym 


etapie wiązałaby się z koniecznością 


powtórzenia procedury, co wiąże się z 


przedłużeniem czasu w jakim plan zostanie 


uchwalony. 


 
 


2 15.11.2011 Ochrona danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany przeznaczenia działki nr ew. 8/1 położonej 
w miejscowości Powązki na tereny usługowe bądź na tereny o 
innym przeznaczeniu umożliwiającym  prowadzenie działalności 
gospodarczej (związanej z agroturystyką). 


dz. nr ew. 8/1 
Powązki 


R  X Procedura sporządzenia projektu planu 


miejscowego zagospodarowania 


przestrzennego zgodnie z art. 17 ustawy o 


planowaniu i zagospodarowaniu  


przestrzennym wyznacza czas składania 


wniosków do planu. W okresie  zbierania 


wniosków zgodnie z procedurą przewidzianą 


w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 


przestrzennym nie wpłynął żaden wniosek. 


Sporządzony projekt planu miejscowego 


pozostawia  przeznaczenie zgodne z 







dotychczasowym sposobem użytkowania 


terenu. Zmiana ustaleń planu miejscowego 


zagospodarowania przestrzennego na tym 


etapie wiązałaby się z koniecznością 


powtórzenia procedury, co wiąże się z 


przedłużeniem czasu w jakim plan zostanie 


uchwalony. 


 


 


 


BURMISTRZ MSZCZONOWA 


 


mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 


 









