
UCHWAŁA NR XLV/369/14
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 15 kwietnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/193/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012r., 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wręcza, Świnice, Długowizna, 
Lublinów, Czekaj, Grabce Józefpolskie.

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

§ 1. Uchwałę  Nr XXIV/193/12  Rady  Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. zmienia się 
w sposób następujący: 

1. Obszar objęty  planem, wskazany na załączniku graficznym do w/w uchwały, dzieli się na dwa obszary, 
w granicach których zostaną sporządzone i uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

2. Granice obszarów objętych poszczególnymi planami są określone na załączniku graficznym nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

3. Granice obszarów do sporządzenia planów zostają wyznaczone: 

- Obszar nr I – granica obszaru zostaje wyznaczona w miejscowości Świnice południowo-wschodnią granicą 
drogi gminnej stanowiącą dz. nr ew. 76, dalej południową granicą drogi powiatowej 4715W; po południowej 
granicy działek nr ew. 97/2, przez działkę nr ew. 98/1, południową granicą działki nr ew. 99/2, 100/2, 101/2, 
przez działkę nr ew. 102/1, 103/2, 104/2, 105/2, 133/2, 106/3, 107/2, 108/3, 118/2, 110/2, 111/4, 112/4, we wsi 
Czekaj południową granicą działki nr ew. 12/8, dalej zachodnią granicą terenu kolejowego CMK, we wsi 
Świnice i Marków Świnice – zachodnią granicą terenu kolejowego CMK, następnie we wsi Marków Świnice 
północną krawędzią drogi gminnej stanowiącej dz. nr ew. 43/5, dalej granicą administracyjną wsi Świnice, 
granicą administracyjną wsi Długowizna, północną granicą terenu kolejowego linii kolejowej relacji 
Skierniewice - Łuków we wsi Długowizna, następnie we wsi Długowizna biegnie wschodnią granicą terenu 
kolejowego (dz. nr ew. 47), dalej przecina dz. nr ew. 30 i biegnie pd-wschodnią granicą działki nr 30, następnie 
przecina dz. nr ew. 16/2 i wzdłuż pn-zachodniej granicy tej działki (granicą drogi gminnej) biegnie do granicy 
administracyjnej miejscowości Świnice. 

- Obszar nr II (a i b) - obejmuje pozostałą część obszaru planu. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie

Łukasz Koperski
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