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Projekt

z dnia  17 marca 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wrecza, Świnice, Długowizna, 

Lublinów. 

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 późn.zm.) i art.14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala co następuje: 

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów 
obejmującego fragment miejscowości Marków Świnice, Wrecza, Świnice, Długowizna i Lublinów. 

§ 2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie przeznaczenia i sposobu 
zabudowy i zagospodarowania terenu określonego w §1. 

§ 3. Granice obszaru objętego planem są określone na załączniku graficznym stanowiącym integralną część 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mszczonowie 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały
 
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2 do Uchwały
 
Zalacznik2.doc










BURMISTRZ MSZCZONOWA










Mszczonów, 15.03.2011r.


Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium.


Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Zgodnie z art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 z późn. zmianami) przed podjęciem uchwały, o której mowa w art.14 ust.1 Ustawy, Burmistrz dokonuje analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego 


W wyniku  dokonanych analiz Burmistrz Mszczonowa ocenił, iż zasadne jest przystąpienie do sporządzenia planu.


Za przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Marków Świnice, Świnice, Długowizna, Wręcza, Lublinów w gminie Mszczonów przemawia wyznaczenie terenu w zachodnio-północnej części gminy Mszczonów dla lokalizacji dużej inwestycji z zakresu rozrywki, wypoczynku, rekreacji oraz edukacji o znaczeniu ponad lokalnym. Planowana inwestycja obejmować będzie szeroko rozumiane funkcje usługowe związane z lokalizacją „Parku rozrywki i nauki”, centrum kongresowo-konferencyjnego wraz z obiektami towarzyszącymi tj. hotele, gastronomia, obiekty sportowe, handlowe, w tym handlu wielkopowierzchniowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacją (drogową i kolejową). 


Ponadto, w rejonie planowanej inwestycji planuje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej wraz usługami podstawowymi, które będą ją obsługiwać, głównie dla osób związanych z parkiem. Przewiduje się również dla części terenu objętego granicami planu pozostawienie w dotychczasowym  sposobie użytkowania tj. rolniczym przeznaczeniu terenu.


Analiza stopnia przewidywanych rozwiązań w planie z ustaleniami studium


Powyższe zamierzenia nie są zgodne z zapisami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów, gdyż w/w teren według aktualnego, uchwalonego w dniu 31 maja 2006r. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów (Uchwała nr XLIV/332/06 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 maja 2006 r.) przewidziany jest w części pod obszary rolne, tereny lasów oraz dolesień oraz w części pod obszary rozwoju zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.


W związku lokalizacją w/w inwestycji Rada Miejska w Mszczonowie przystąpiła do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów (uchwała nr XLIV/332/06 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 maja 2006r.) w dniu 14 lutego 2011r. 


Projekt zmiany studium wskaże w tym regionie nowy kierunek rozwoju gminy Mszczonów – strefa rozwoju aktywności gospodarczych w kierunku rozwoju usług  zakresu usług kulturalno-rozrywkowych, usług wypoczynku, handlu w tym handlu wielkopowierzchniowego, zamieszkania zbiorowego z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Zmiana studium dokonywana jest w celu spójności z  planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego sporządzanym w związku z podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu.


Położenie terenu jest dogodne dla lokalizacji inwestycji typu „Park rozrywki i nauki” o znaczeniu ponad lokalnym ze względu na istniejący i projektowany układ komunikacyjny oraz dostępność komunikacji kolejowej. Projektowany obszar planu położony jest w bliskim sąsiedztwie drogi krajowej nr 8, drogi krajowej nr 50. Realizowana obwodnica Żyrardowa która przebiega w bardzo bliskim sąsiedztwie planowanej inwestycji  łączyć się będzie przedmiotowy obszar  z  autostradą A2 (Węzeł Żyrardów). Obszar położony jest w bliskim sąsiedztwie Centralnej Magistrali Kolejowej. 


Ustalenia dotyczące niezbędnego zakresu prac planistycznych



Zgodnie z art.14 ust.5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Mszczonów  ustalił niezbędny zakres prac planistycznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Ustala się niezbędny zakres prac planistycznych:


1. Opracowanie ekofizjograficzne,


2. Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze,


3. Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 


Plan zostanie sporządzony w zakresie zgodnym z przepisem art.15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r. na w skali 1:2000.


Wnioski zawarte w opracowaniach planistycznych uwzględnione będą przy sporządzaniu projektu planu. 






