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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały nr  XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. 
dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  gminy Mszczonów obejmującej  fragment 

miejscowości Marków Towarzystwo. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 20 ustawy z dnia  27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz.717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska 
w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z 21 listopada 2011r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków 
Towarzystwo uchyla się: 

- § 35 

- załącznik nr 1 - stanowiący rysunek  planu, 

- załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

§ 2.  Uchwala się  załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały stanowiące jednocześnie  załączniki do uchwały nr 
XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo 
tj: 

- Załącznik nr 1 - rysunek planu, 

- Załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji na stronie  internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
Mszczonów. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie 

Łukasz Koperski
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia .................... 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia .................... 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'
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Uzasadnienie

Wprowadzenie zmiany w wyniku uwzględnienia uwagi złożonej w czasie wyłożenia projektu planu 
miejscowego do publicznego wglądu bez ponowienia procedury uzgadniania i ponownego wyłożenia 
spowodowało naruszenie trybu sporządzania Uchwały nr XIV/105/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 
listopada 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości  
Marków Towarzystwo. 

Brak uzgodnienia do zmienionych  rozwiązań  oraz ponownego wyłożenia do publicznego wglądu powoduje 
wadliwość procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Z uwagi na to, że  Uchwała nr XIV/105/11  Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 listopada 2011r. nie 
została opublikowana, a jej postanowienia nie weszły w życie, może być zmieniona i uchwalona w wersji, która 
została uzgodniona oraz wyłożona do publicznego wglądu. 




Załącznik nr 2


do Uchwały Nr ……………

Rady Miejskiej w Mszczonowie

z dnia …………………2012r.

WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 17 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO PROJEKTU  MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MSZCZONÓW OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI MARKÓW TOWARZYSTWO

		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 Rady Miejskiej załącznik do Uchwały Nr ……………

z dnia …………..2012r.

		Uwagi






		

		

		

		

		

		

		Uwaga uwzględniona

		Uwaga nie-uwzględniona

		



		1

		31.10.2011

		Robert Barcikowski

		W związku z wyłożeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Towarzystwo wnioskuję o uwzględnienie zmiany przeznaczenia terenu znajdującego się w miejscowości Marków - Towarzystwo gmina Mszczonów obejmującego działki 141/1, 141/2, 142 oraz 162/2 tak by była możliwość odrolnienia i podział działek z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne symbol MN lub przeznaczenie budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługi MN,U. Jednocześnie wnioskuję o zaplanowanie drogi pomiędzy ul. Akacjową a ul. Prażmowską jako przedłużenie ul. biegnącej pomiędzy działkami 129 oraz 124/28. 

		Dz. nr ew. 141/1, 141/2, 142, 162/2

Marków Towarzystwo

		R

		

		

		



		2

		31.10.2011

		Global Parks Poland Sp. z o.o.


00-656 Warszawa


ul. Śniadeckich 10



		Firma Global Parks Poland Sp. z o.o. wnosi o zmianę przeznaczenia w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów działki w miejscowości:


1. Marków Towarzystwo dz nr ew 108, 111/1, 112, 114/1 na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.

		Dz. nr ew. 108, 111/1, 112, 114/1


Marków Towarzystwo

		

		 

		

		





Przewodniczącej Rady Miejskiej


                                                                                                                                                                                                                                                                      Łukasz Koperski 




