
Id: ZPBYF-CVUUP-QOOIB-KVWAK-OOWOI. Przyjety Strona 1

ZARZĄDZENIE NR 64/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujacego fragment miejscowości Tłumy. 

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 wsi Tłumy 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 26 października 2010 r.
zalacznik do zarzadzenia
Zalacznik1.doc


ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 64/10

BURMISTRZA MSZCZONOWA 


z dnia 26 października 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

		



		1.

		2.

		3.

		4.

		5.

		6.

		7.

		8.

		9.



		1.

		06.09.2010

		Dariusz Śniegocki


Warszawa

		W związku z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisanego wyżej zgłaszam następujące uwagi i wnioski:


1.W projektowanym planie przewidziano nieprawidłowy obszar przeznaczony jako tereny leśne i stanowiący 0,23 h opisanej wyżej działki. Faktycznie las zajmował i zajmuje tylko powierzchnię 0,10 h i dlatego też nie mogę zgodzić się z proponowanym projektem wnosząc o korektę w tym zakresie.


2. Niezrozumiałym jest dla mnie, dlaczego działka stanowiąca moją współwłasność pozostaje uznana jako teren zabudowy zagrodowej przy zakwalifikowaniu znacznej części obszaru jako zabudowy jednorodzinnej, gdzie obecnie na tym terenie znajdują się lasy. Wobec powyższego wnoszę o korektę planu i zakwalifikowanie działki stanowiącej moją współwłasność jako teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.


3. Ponadto uważam, że również działka o numerze ewidencyjnym 4 winna być zakwalifikowana jako teren pod zabudowę jednorodzinną.


4. Jednocześnie informuję, że moje stanowisko popierają wszyscy pozostali współwłaściciele i mogą w każdej chwili złożyć stosowne oświadczenia w tym zakresie.




		dz. 2/2,4


Tłumy

		dz. 2/2

- częściowo tereny zabudowy zagrodowej,


- częściowo tereny lasów


- częściowo tereny dróg publicznych klasy dojazdowej


dz. 4


- częściowo tereny istniejących zadrzewień


- częściowo tereny dróg publicznych klasy dojazdowej




		Uwaga częściowo uwzględniona

		

		Ad. 1

Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej zmiany powierzchni gruntów przeznaczonych pod obszary lasów . Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmujący fragment miejscowości Tłumy został opracowany na mapach pochodzących z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żyrardowie oraz na podstawie Ewidencji Gruntów i Budynków. Zgodnie z Ewidencją Gruntów i Budynków powierzchnia lasu na działce nr ew. 2/2 położonej w miejscowości Tłumy wynosi 0,23ha.  

Ad.2,3 


Uwaga uwzględniona.                  Z uwagi na dobre skomunikowanie działek nr ew. 2/2, 4 oraz ich położenie wzdłuż drogi gminnej we wsi Tłumy korzystna jest zmiana przeznaczenia w/w działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Ponadto w/w zmiana przeznaczenia terenu jest zgodna z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.






		2.

		27.09.2010

		Katarzyna Śniegocka

Kamila Śniegocka                                                       


Żanęcin 




		Po zapoznaniu się z wyłożonym do publicznego wglądu miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym fragment miejscowości Tłumy, na którym znajduje się nasza nieruchomość-działka o numerze ewidencyjnym 4 , prosimy o zmianę przeznaczenia terenu z terenów istniejących zadrzewień na teren zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej.


          Do przedłożenia tej prośby skłania nas konieczność sprzedaży wspomnianej działki, wynikająca z naszej trudnej sytuacji finansowej. Zmiana przeznaczenia terenu umożliwi nam szybszą sprzedaż działki, zwłaszcza że potencjalni kupcy uzależniają swoje decyzje właśnie od tej kwalifikacji-przekształcenia jej na działkę budowlaną.




		dz. 4

Tłumy

		dz. 4


- częściowo tereny istniejących zadrzewień


- częściowo tereny dróg publicznych klasy dojazdowej




		Uwaga uwzględniona

		

		Uwaga uwzględniona.                  Z uwagi na dobre skomunikowanie działki nr ew.  4 oraz jej położenie wzdłuż drogi gminnej nr 470155W (ul. Poprzeczna) we wsi Tłumy jak też bezpośrednie sąsiedztwo w projekcie planu z terenami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową korzystna jest zmiana przeznaczenia w/w działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ponadto w/w zmiana przeznaczenia terenu jest zgodna z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.






		3.

		07.10.2010

		Arkadiusz Łaba

Agnieszka Łaba


Agnieszka Łaba


Szymon Szul


 Dębica




		     Po zapoznaniu się z wyłożonym do publicznego wglądu projektem planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Tłumy, proszę o zmianę przeznaczenia terenu dla dz. nr ew. 2/1 położoną we wsi Tłumy, z terenów rolnych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Wyżej wymieniona działka o obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest już przewidziana pod zabudowę jednorodzinną (oznaczenie MN 2). Proponujemy minimalną wielkość działek pod zabudowę 1500 m2 z frontem działki o szer. min. 25 m.




		dz. 2/1

Tłumy

		dz. 2/1

- częściowo tereny rolnicze,


- częściowo 


tereny dróg publicznych klasy dojazdowej

		Uwaga uwzględniona

		

		Uwaga uwzględniona.                  Z uwagi na dobre skomunikowanie działki nr ew.  2/1 oraz jej położenie wzdłuż drogi gminnej we wsi Tłumy korzystna jest zmiana przeznaczenia w/w działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

Wprowadzenie minimalnej powierzchni nowo wydzielonej działki budowlanej na 1500 m2  (minimalny front nowo wydzielanych działek -  25m) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej umożliwi lepsze zagospodarowanie terenu.


Ponadto w/w zmiana przeznaczenia terenu jest zgodna z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów.  





		4.

		07.10.2010

		Arkadiusz Łaba

Agnieszka Łaba


Agnieszka Łaba 


Szymon Szul


Dębica




		Po zapoznaniu się z wyłożonym do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Tłumy, zgłaszam wniosek o ujęcie działki o nr ew.1 położoną we wsi Tłumy do zakresu planu zagospodarowania przestrzennego tych terenów.


     W uzasadnieniu informuję, iż działki położone na północ od działek o nr ew. 1 oraz 2/1, leżące w gminie Żabia Wola, wg obowiązującego tam Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przewidziane są pod zabudowę jednorodzinną. Działka nr 1 z uwagi na klasę VI gruntów rolnych oraz swoją pow. 0,53 ara nie będzie wykorzystywana w charakterze rolnym. Ponadto, z uwagi na fakt zakończenia istniejącej drogi dojazdowej (dz. nr 37) na końcu dz. nr 1 (strona zach.) przeznaczenie tej działki pod zabudowę jednorodzinną (ekstensywną) stanowiłoby geometryczny ład urbanistyczny w odniesieni do takiego samego (zabudowa jednorodzinna) przeznaczenia działki nr 2/1.




		dz. 1

Tłumy

		- 

		

		

		Działka o nr ew. 1 położona we wsi Tłumy  znajduje się poza granicą opracowania planu, dlatego uwaga nie podlega rozstrzygnięciu Burmistrza. 








BURMISTRZ MSZCZONOWA


mgr inż. Józef Grzegorz Kurek






