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ZARZĄDZENIE NR 119/11
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 Marków 

Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie. 

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  Marków 

Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie postanawiam: 

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

 

Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek
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ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 119/11 


BURMISTRZA MSZCZONOWA  


z dnia 9 grudnia 2011r.  


 


Lp. 
Data 
wpływu 
uwagi 


Nazwisko  
i imię, 
nazwa 
jednostki 
organizacyj
nej i adres 
zgłaszające
go uwagi 


Trść uwagi 


Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 
uwaga 


Ustalenia 
projektu planu 
dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 
uwaga 


Rozstrzygnięcie Burmistrza 


Uwagi 
 Uwaga 


uwzględniona 
Uwaga nie-
uwzględniona 


1 02.12.2011 Ochrona 
danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia działki nr ew. 
25/3 położonej w miejscowości 
Marków Świnice na MN/U 
(tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usług grupy II) lub ewentualnie 
U/M (tereny usług grupy I, 
zabudowy mieszkaniowej, usług 
innych lub U (tereny usług grupy 
I). 


dz. nr ew. 25/3  
Marków Świnice 


RM, ZL  X Rozwiązania przyjęte w projekcie planu uwzględniając prawo własności (art. 1 


ust.2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) zachowują 


dotychczasowe przeznaczenie terenu nie wprowadzając nowego przeznaczenia. 


Pozostawienie części terenów rolnych lub leśnych w otoczeniu terenów o 


przeznaczeniu usługowym nie narusza  zasad ładu przestrzennego. Rozwiązania 


pozostawiające tereny rolne w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych znalazły 


odzwierciedlenie w europejskich dokumentach dotyczących urbanistyki (Nowa 


Karta Ateńska 2003- Wizja Miasta XXI wieku- 


„Utrzymanie rolnictwa na obrzeżach miast ma zasadnicze znaczenie dla 


równowagi ekologicznej. Bliskie sąsiedztwo terenów rolnych z terenami zabudowy 


miejskiej w żadnym przypadku nie jest zjawiskiem negatywnym i powinno być 


popierane i promowane…”), opracowanie to dotyczy  miast, jednak można je 


odnieść do wszystkich terenów zurbanizowanych i planowanych do 


zurbanizowania. 


 


W  terenach usługowych jak i w terenach usługowo mieszkaniowych zgodnie z 


ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącymi przeznaczenia 


uzupełniającego- „tereny służące do  magazynowania i segregowania odpadów” 


nie może zostać wybudowane i nie zostanie wybudowane składowisko odpadów 


lub spalarnia śmieci. 


W zagospodarowaniu każdego terenu należy ustalić  możliwość czasowego 


magazynowania odpadów przed wywiezieniem ich  do zakładu utylizacji bądź na 


składowisko odpadów. Na każdej działce nawet z przeznaczeniem pod zabudowę 


mieszkaniową jednorodzinną plan ustala  konieczność wydzielenia terenu  dla 


czasowego magazynowania i segregacji odpadów ( śmietnik). Konieczność 


wyznaczenia takiego terenu wynika zarówno z ustaleń planu jak i przepisów 


techniczno- budowlanych wydanych na podstawie Prawa budowlanego 


(Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 


warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - 


§ 22. 1. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki 







służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem 


możliwości ich segregacji.) 


2 05.12.2011 Ochrona 
danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia części działki nr 
ew. 25/1 położonej w 
miejscowości Marków – Świnice 
sklasyfikowanej jako użytki rolne 
pod 2U i pozostawienie gruntów 
leśnych w planie jako użytki leśne 
(6ZL) 


dz. nr ew. 25/1  
Marków Świnice 


RM, ZL  X Rozwiązania przyjęte w projekcie planu uwzględniając prawo własności (art. 1 


ust.2 pkt. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) zachowują 


dotychczasowe przeznaczenie terenu nie wprowadzając nowego przeznaczenia. 


Pozostawienie części terenów rolnych lub leśnych w otoczeniu terenów o 


przeznaczeniu usługowym nie narusza  zasad ładu przestrzennego. Rozwiązania 


pozostawiające tereny rolne w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych znalazły 


odzwierciedlenie w europejskich dokumentach dotyczących urbanistyki (Nowa 


Karta Ateńska 2003- Wizja Miasta XXI wieku- 


„Utrzymanie rolnictwa na obrzeżach miast ma zasadnicze znaczenie dla 


równowagi ekologicznej. Bliskie sąsiedztwo terenów rolnych z terenami zabudowy 


miejskiej w żadnym przypadku nie jest zjawiskiem negatywnym i powinno być 


popierane i promowane…”), opracowanie to dotyczy  miast, jednak można je 


odnieść do wszystkich terenów zurbanizowanych i planowanych do 


zurbanizowania. 


3 01.12.2011 Ochrona 
danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia części działki nr 
ew. 25/2 położonej w 
miejscowości Marków – Świnice 
sklasyfikowanej jako użytki rolne 
pod 2U i pozostawienie gruntów 
leśnych w planie jako użytki leśne 
(6ZL) 


dz. nr ew. 25/2  
Marków Świnice 


RM, 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, zwłaszcza, że 


Wnioskodawca stał się  właścicielem  działki w miesiącu sierpniu w okresie gdy 


plan był już po etapie uzgodnień. Sporządzony projekt planu miejscowego  


pozostawia  przeznaczenie zgodne z obecnym użytkowaniem terenów. Zmiana 


ustaleń planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na tym etapie 


wiązałaby się z koniecznością powtórzenia procedury, na którą gmina nie może 


sobie pozwolić. 


 


Rozwiązania przyjęte w projekcie planu uwzględniając prawo własności (art. 1 


ust.2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) zachowują 


dotychczasowe przeznaczenie terenu nie wprowadzając nowego przeznaczenia. 


Pozostawienie części terenów rolnych lub leśnych w otoczeniu terenów o 


przeznaczeniu usługowym nie narusza  zasad ładu przestrzennego. Rozwiązania 


pozostawiające tereny rolne w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych znalazły 


odzwierciedlenie w europejskich dokumentach dotyczących urbanistyki (Nowa 


Karta Ateńska 2003- Wizja Miasta XXI wieku- 


„Utrzymanie rolnictwa na obrzeżach miast ma zasadnicze znaczenie dla 


równowagi ekologicznej. Bliskie sąsiedztwo terenów rolnych z terenami zabudowy 


miejskiej w żadnym przypadku nie jest zjawiskiem negatywnym i powinno być 


popierane i promowane…”), opracowanie to dotyczy  miast, jednak można je 


odnieść do wszystkich terenów zurbanizowanych i planowanych do 


zurbanizowania. 


W terenach usługowych jak i w terenach usługowo mieszkaniowych zgodnie z 







ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącymi przeznaczenia 


uzupełniającego- „tereny służące do  magazynowania i segregowania odpadów” 


nie może zostać wybudowane i nie zostanie wybudowane składowisko odpadów 


lub spalarnia śmieci. 


W zagospodarowaniu każdego terenu należy ustalić  możliwość czasowego 


magazynowania odpadów przed wywiezieniem ich  do zakładu utylizacji bądź na 


składowisko odpadów. Na każdej działce nawet z przeznaczeniem pod zabudowę 


mieszkaniową jednorodzinną plan ustala  konieczność wydzielenia terenu  dla 


czasowego magazynowania i segregacji odpadów ( śmietnik). Konieczność 


wyznaczenia takiego terenu wynika zarówno z ustaleń planu jak i przepisów 


techniczno- budowlanych wydanych na podstawie Prawa budowlanego 


(Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 


warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 


§ 22. 1. Na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki 


służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem 


możliwości ich segregacji.) 


4 10.11.2011 Ochrona 
danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia działek nr ew. 87, 
88 położonych w miejscowości 
Świnice pod zabudowę 
mieszkaniową. 


dz. nr ew. 87, 88 
Świnice 


ZL, KD/D  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 uwzględniał  wnioski złożone na etapie przystąpienia do 


sporządzenia planu. Działki, na które nie wpłynęły wnioski na etapie przystąpienia 


do sporządzenia  planu miejscowego zostały   przeznaczone zgodnie z 


dotychczasowym użytkowaniem bądź zgodnie z obowiązującym planem 


zagospodarowania przestrzennego. Działki nr ew. 87, 88 objęte są obowiązującym 


planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego uchwała Rady Miejskiej w 


Mszczonowie nr XLI/309/97 z dnia 23 grudnia 1997r. Zgodnie z ustaleniami planu 


miejscowego zagospodarowania przestrzennego  działki nr 87, 88 przeznaczone 


są pod zalesienia. Obowiązujący plan został uwzględniony w ustaleniach 


niniejszego projektu planu.  


Przeznaczenie działek nr ew.87,88 położonych w miejscowości Świnice pod 


zabudowę mieszkaniową jest niezgodne z obowiązującym Studium. 


5 23.11.2011 Ochrona 
danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia działki nr ew.45/1 
położonej w miejscowości 
Świnice na cele budowlane z 
możliwością zabudowy 
jednorodzinnej (MN/U). 


dz. nr ew. 45/1 
Świnice 


MN/U, R, KD/D  X Rozwiązania przyjęte w projekcie planu uwzględniając prawo własności (art. 1 


ust.2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) zachowują 


dotychczasowe przeznaczenie terenu nie wprowadzając nowego przeznaczenia. 


Pozostawienie części terenów rolnych lub leśnych w otoczeniu terenów o 


przeznaczeniu usługowym nie narusza  zasad ładu przestrzennego. Rozwiązania 


pozostawiające tereny rolne w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych znalazły 


odzwierciedlenie w europejskich dokumentach dotyczących urbanistyki (Nowa 


Karta Ateńska 2003- Wizja Miasta XXI wieku- 


„Utrzymanie rolnictwa na obrzeżach miast ma zasadnicze znaczenie dla 


równowagi ekologicznej. Bliskie sąsiedztwo terenów rolnych z terenami zabudowy 







miejskiej w żadnym przypadku nie jest zjawiskiem negatywnym i powinno być 


popierane i promowane…”), opracowanie to dotyczy  miast, jednak można je 


odnieść do wszystkich terenów zurbanizowanych i planowanych do 


zurbanizowania. 


 


6 10.11.2011 Ochrona 
danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia działki nr 
ew.132/1 położonej w 
miejscowości Świnice na tereny 
zabudowy mieszkaniowo – 
usługowej. 


dz. nr ew. 132/1 
Świnice 


MN/U, R, KD/D  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 obecnym użytkowaniem 
terenów. Zmiana ustaleń planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego na 
tym etapie wiązałaby się z koniecznością powtórzenia procedury, na którą gmina nie 
może sobie pozwolić. 


7 09.11.2011 Ochrona 
danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia działki nr ew.60/1 
położonej w miejscowości 
Świnice na tereny usługowe z 
dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej (U/M). 


dz. nr ew. 60/1 
Świnice 


R, KD/D  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 obecnym 


użytkowaniem terenów. Zmiana ustaleń planu miejscowego zagospodarowania 


przestrzennego na tym etapie wiązałaby się z koniecznością powtórzenia 


procedury, na którą gmina nie może sobie pozwolić. 


8 24.11.2011 Ochrona 
danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia działek nr 
ew.34/2, 34/3 położonych w 
miejscowości Świnice – 
„Odrolnienie” działek 


dz. nr ew. 34/2, 
34/3 
Świnice 


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 obecnym 


użytkowaniem terenów. Zmiana ustaleń planu miejscowego zagospodarowania 


przestrzennego na tym etapie wiązałaby się z koniecznością powtórzenia 


procedury, na którą gmina nie może sobie pozwolić. 


 


9 17.11.2011 Ochrona 
danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia działek nr 
ew.42/1, 108/1, 74/1, 93  
położonych w miejscowości 
Świnice na pod zabudowę 
jednorodzinną. 


dz. nr ew. 42/1, 
108/1, 74/1, 93  


Świnice 


dz. nr ew.  42/1 – 
R, MN/U, KD/D 
 
dz. nr ew. 108/1 – 
MN/U, U/M, KD/Z, 
KD/D 
 
dz. nr ew. 74/1- R, 
KD/D 
 
dz. nr ew. 93- U/M, 
KD/D 


 


 X Działki o nr ew. 108/1 i 93 w miejscowości Świnice w całości przeznaczone zostały 


pod zabudowę usługowo mieszkaniową- uwaga zgodna z ustaleniami planu w 


związku z powyższym nie jest przedmiotem rozpatrzenia 


Działka o numerze ewidencyjnym 42/1 przeznaczona jest w części  pod zabudowę 


mieszkaniową w części na tereny rolnicze.  


Działka o nr ew. 74/1  przeznaczona na tereny rolnicze. 


Zmiana terenów rolnych na cele zabudowy mieszkaniowej na obecnym etapie 


sporządzenia planu jest niemożliwa, ponieważ wymagałaby konieczności 


powtórzenia procedury, na którą gmina nie może sobie pozwolić.  


 







10 10.11.2011 Ochrona 
danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia:  
- działki nr ew. 6 położonej 
miejscowości Długowizna na 
tereny usług grupy I, zabudowy 
mieszkaniowej i usług innych 
(5U/M) 
- działek nr ew. 23/2, 27/2 
położonych w miejscowości 
Długowizna na tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usług (10MN/U) 
- działki nr ew. 36 położonej w 
miejscowości Długowizna na 
tereny usług grupy I, zabudowy 
mieszkaniowej i usług innych 
(9U/M). 


dz. nr ew. 23/2, 
27/2, 6, 36 
Długowizna 


dz. nr ew. 6- R, 
RM, KD/D 
 
dz. nr ew. 23/2 – 
R, KD/D, KD/L 
 
dz. nr ew. 27/2 –
MN/U, KD/D, KD/L 
 
dz. nr ew. 36 – 
U/M, KD/L 


 


 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 obecnym 


użytkowaniem terenów. Zmiana ustaleń planu miejscowego zagospodarowania 


przestrzennego na tym etapie wiązałaby się z koniecznością powtórzenia 


procedury, na którą gmina nie może sobie pozwolić. 


 


11 08.12.2011 
(data 
nadania na 
poczcie: 
5.12.2011r.) 


Ochrona 
danych 
osobowych 


Uwaga dotyczy zmiany 
przeznaczenia działek nr ew. 36, 
37 położonych w miejscowości 
Marków Świnice  pod 2U. 


dz. nr ew. 36, 37 
 Marków Świnice 


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 obecnym 


użytkowaniem terenów. Zmiana ustaleń planu miejscowego zagospodarowania 


przestrzennego na tym etapie wiązałaby się z koniecznością powtórzenia 


procedury, na którą gmina nie może sobie pozwolić. 


 


Rozwiązania przyjęte w projekcie planu uwzględniając prawo własności (art. 1 


ust.2 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) zachowują 


dotychczasowe przeznaczenie terenu nie wprowadzając nowego przeznaczenia. 


Pozostawienie części terenów rolnych lub leśnych w otoczeniu terenów o 


przeznaczeniu usługowym nie narusza  zasad ładu przestrzennego. Rozwiązania 


pozostawiające tereny rolne w sąsiedztwie terenów zurbanizowanych znalazły 


odzwierciedlenie w europejskich dokumentach dotyczących urbanistyki (Nowa 


Karta Ateńska 2003- Wizja Miasta XXI wieku- 


„Utrzymanie rolnictwa na obrzeżach miast ma zasadnicze znaczenie dla 


równowagi ekologicznej. Bliskie sąsiedztwo terenów rolnych z terenami zabudowy 


miejskiej w żadnym przypadku nie jest zjawiskiem negatywnym i powinno być 


popierane i promowane…”), opracowanie to dotyczy  miast, jednak można je 


odnieść do wszystkich terenów zurbanizowanych i planowanych do 


zurbanizowania. 
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