
Projekt

z dnia  13 sierpnia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejcowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa oraz uchwały dotyczącej przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594 z późn zm.) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się: 

1. Uchwałę Nr XXVII/279/08 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa 
obejmującej obszar działki nr ew. 1149. 

2. Uchwałę Nr XXXVIII/374/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Świnice, fragment miejscowości Czekaj, fragment miejscowosci Lublinów 
oraz fragment miejscowosci Długowizna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W celu zmiany parametrów zabudowy, tj. powierzchni zabudowy i utwardzenia do 80% powierzchni

działki, zgodnie z art. 14 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Rada Miejska

w Mszczonowie podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego miasta Mszczonowa obejmującej obszar działki nr ew. 1149. Uchylenie

powyższej uchwały dotyczącej przystąpienia do opracowania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego

stało się konieczne ze względu na zmianę uwarunkowań motywujących przystąpienie.

19 grudnia 2011r. uchwalony został Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący fragment

miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie. W/w

plan został opracowany na podstawie innej uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego, ale w granicach opracowania w/w Planu znalazł się wskazany w Uchwale Nr

XXXVIII/374/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2009r. obszar.
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