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ZARZĄDZENIE NR 55/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 6 września 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Badowo 

Mściska 

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 Badowo 

Mściska postanawiam: 

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

 

Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 6 września 2010 r.

zal55

Zalacznik1.doc


ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 55/10

BURMISTRZA MSZCZONOWA 


z dnia 6 września 2010r. 


		Lp.

		Data wpływu uwagi




		Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi




		Treść uwagi

		Oznaczenie nieruchomościktórej dotyczy uwaga




		Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga

		Rozstrzygnięcie wójta, burmistrza w sprawie rozpatrzenia 




		Uwagi



		

		

		

		

		

		

		uwaga uwzględniona




		uwaga nieuwzględniona
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		1.

		16.08.2010

		Irena Kozicka-Polak

Jan Polak


Badowo Mściska




		Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszczonów, obejmującego fragment miejscowości Badowo-Mściska


Aby zachować wiejski, tradycyjny charakter ulicy Lipowej, przy której znajduje się dworek i park, są-naszym zdaniem-niezbędne niewielkie korekty ustaleń planu:


1. na terenie P budowla o wysokości większej niż 15 m (do 40 m) mogą być dopuszczalne w odległości 110 m od granicy północnej ul. Lipowej (granica południowa terenu P jest w odległości ok. 90 m od tej drogi);


2. zakaz wyjazdu na tę ulicę z terenu P powinien być rozszerzony o zakaz wjazdu na ten teren z tej drogi- prawo musi być precyzyjne;


3. aby umożliwić odpowiednią oprawę w zieleń dla zabudowy usługowej na terenach w przyległych do ul. Lipowej, a także ograniczyć (ustaleniami planu) wykorzystywanie pasa pomiędzy ulicą i linią zabudowy tych terenów na place i parkingi- należą dla działek usługowych przyjąć wskaźnik minimum powierzchni biologicznie czynnej 35 %


(projektowane w planie 25% tego nie umożliwia) i odpowiednio skorygować ich pozostałe parametry zabudowy;


4. na terenie 1U przyległym do 3U oraz na terenie 2U warunkiem dopuszczenia wysokości budynków 15 m powinno być przykrywanie ich dachami stromymi (30°-40°);


5. ustalenia dotyczące działań w strefie ochrony konserwatorskiej dworu i parku należy uzupełnić obowiązkiem uzyskiwania uzgodnień projektów budowlanych z konserwatorem zabytków (lub powołać odpowiednie przepisy odrębne).


6. Poza powyższym zwracamy uwagę, że przedstawiona na rysunku (poza obszarem planu) wschodnia granica w/w strefy powinna znajdować się w odległości co najmniej 20 m od wschodniej granicy ul, Leśnej, aby umożliwić objęcie zasięgiem strefy ewentualną zabudowę działek, bezpośrednio sąsiadującą z parkiem- odpowiednio należy więc skorygować fragment tej granicy znajdującej się w obszarze planu.


Prosząc o uwzględnienie w planie naszych uwag mamy przeświadczenie, że mogą się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności i ładu przestrzennego obszaru, z ostatecznymi, wymiernymi korzyściami dla wszystkich zainteresowanych- mieszkańców, inwestorów, turystów.




		Wszystkie działki objęte projektem planu miejscowego



		 -tereny obiektów produkcyjnych, magazynów i zabudowy usługowej z istniejącą komunikacja

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług wbudowanych,


- tereny usług


- tereny zabudowy zagrodowej


- tereny rolnicze


- tereny dróg klasy dojazdowej


-tereny poszerzenia drogi gminnej klasy dojazdowej


-tereny wód powierzchniowych


- teren ujęcia wody




		Uwaga częściowo uwzględniona

		

		Ad.1

Uwaga nieuwzględniona. Tereny oznaczone w projekcie planu symbolem P zostały wyznaczone w odległości ok. 90m od drogi gminnej (ul. Lipowa). Dla terenu P została wyznaczona linia zabudowy w odległości około 100m od granicy parku. W części południowej przylegającej do drogi gminnej podstawowym przeznaczeniem będzie zabudowa usługowa oraz  mieszkaniowo – usługowa tworząca pasmo ulicówki o dużym wskaźniku powierzchni biologicznie czynnej dla izolacji od terenów o symbolu P. Ponadto dla terenów P od terenów MN/U i U wyznaczona została także nieprzekraczalna linia zabudowy.  Obecne ustalenia planu gwarantują ochronę zabytkowego dworu i parku.

Ad. 2.


Uwaga uwzględniona. 

W projekcie planu ustalona została  obsługa komunikacyjna terenu 1P od strony ulicy Pogorzałki za pośrednictwem projektowanej drogi 1KD.

Ad. 3


Uwaga nieuwzględniona w odniesieniu do terenów o symbolu 1U, 2U. 

Natomiast co do terenu o symbolu 3U wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej ustalony został na 50%.

Ad. 4


Uwaga częściowo uwzględniona. W projekcie planu na terenie oznaczonym symbolami 1U, 2U ustalone zostały dachy dwu i wielospadowe o nachyleniu połaci dachowych od 200 do 450.

Ad. 5


Uwaga nieuwzględniona. Zmiana ustawy Prawo Budowlane wykreśliła zapis wymuszający na inwestorze  obowiązek uzgadniania  projektów budowlanych z konserwatorem zabytków. 

Ad. 6


Uwaga uwzględniona. Wschodnia granica strefy ochrony konserwatorskiej zostanie zmieniona.



		2.

		16.08.2010

		Wojciech Boczkowski

Badowo Mściska




		W odpowiedzi na pismo RG.73211/4/07/08/09/10 z dnia 07.06.2010 wnoszę zastrzeżenia do planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie mojej własności.


Nie zgadzam się z:


- ograniczeniem możliwości zabudowy spowodowanej wydzieleniem strefy AZP62-62/21;


- ograniczeniem zabudowy na pozostałym terenie mojej nieruchomości;


-  na poszerzenie na całym terenie mojej własności, również na odcinku drogi od zachodniej do wschodniej granicy działki nr ew. 15/2.


          Obecny plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza w ogromnym stopniu możliwość zarządzania własną nieruchomością.


          Zgodnie z art.  64 Ustawy Zasadniczej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej obecny plan zagospodarowania przestrzennego narusza istotne prawo własności, ponieważ nie mogę dobrowolnie dysponować moją własnością oraz narusza prawa do przekazania praw dziedziczenia.


          W związku z powyższymi zastrzeżeniami, bardzo proszę o wyjaśnienie na jakiej podstawie w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów mają zostać wprowadzone ograniczenia zabudowy na terenie mojej nieruchomości. Bardzo proszę o odpowiedź.




		dz. 12, 15/2, 15/1,4

		Dz. nr ew. 4,12 – tereny rolnicze


Dz. nr ew. 15/2 – częściowo tereny zabudowy zagrodowej,


częściowo tereny poszerzenia istniejącej drogi gminnej nr 470177W klasy dojazdowej


Dz. nr ew. 15/1 – częściowo tereny zabudowy zagrodowej, częściowo tereny rolnicze, częściowo tereny wód powierzchniowych- teren istniejących stawów.

		Uwaga częściowo uwzględniona

		

		Występowanie stanowiska archeologicznego nr AZP62-62/21 wynika z uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i niemożliwa jest zmiana położenia stanowiska archeologicznego.

Uwaga częściowo uwzględniona poprzez wprowadzenie w pasie od drogi gminnej nr 470177W (ul. Lipowa) obszaru przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Nie uwzględnia się uwagi dotyczącej braku zgody na  poszerzenie istniejącej drogi gminnej.



		3.

		16.08.2010

		Jurczak Marian

Badowo Mściska 



		Odwołanie od decyzji w sprawie planowania zagospodarowania przestrzennego.


W związku z niekorzystnym planowaniem zagospodarowania przestrzennego nie zgadzam się z planowanym zagospodarowaniem przestrzennym na działce o nr ew. 11/19.


          W związku z planowaną przeze mnie działalnością gospodarczą- prowadzeniem transportu drogowego (ciężkiego) oraz postawieniem hurtowni przemysłowej o jednolitej zabudowie. Nie zgadzam się z planowaną decyzją. Nie zgadzam się również ze zwężeniem drogi na planowanym odcinku, jak również z poszerzeniem.


          Nadmieniam, że od 1975 roku mieszkam we wsi Badowo-Mściska i uważam, że w sprawie mojego bytu oraz mojej własności mam prawo decydować sam.


          Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.




		dz. 11/19


Badowo Mściska

		dz. 11/19 – częściowo tereny usług oraz częściowo poszerzenie istniejącej drogi gminnej nr 470177W klasy dojazdowej




		Uwaga częściowo uwzględniona

		

		Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej poszerzenia istniejącej drogi gminnej nr 470177W (ul. Lipowa). W obowiązującej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów dla obszarów we wsiach Badowo Mściska, Badowo Dańki, Zimna Woda zatwierdzonej Uchwałą Nr IX/78/99 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 25 maja 1999r. zarówno dla działki o nr ew. 11/19 jak również dla działki nr ew. 11/21 jest już założone poszerzenie istniejącej drogi gminnej. W wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu dla działki nr ew. 11/19  wskazane zostało poszerzenie istniejącej drogi o 1m.  

Uwaga częściowo uwzględniona w części dotyczącej zmiany przeznaczenia terenu. W projekcie planu zostanie ustalone przeznaczenie dopuszczalne umożliwiające lokalizowanie budynków magazynowych.







BURMISTRZ MSZCZONOWA


mgr inż. Józef Grzegorz Kurek






