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ZARZĄDZENIE NR 65/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia uwagi złożonej w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowosci Nosy 

Poniatki. 

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 uwagi wniesionej do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mszczonów obejmującego fragment miejscowości Nosy Poniatki 

postanawiam: 

§ 1. Rozpatrzyć uwagę 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.
ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA nosy poniatki
Zalacznik1.doc


ZAŁĄCZNIK DO ZARZĄDZENIA NR 65/10

BURMISTRZA MSZCZONOWA 


z dnia 26 października 2010r.


		Lp.

		Data wpływu uwagi




		Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagi




		Treść uwagi

		Oznaczenie nieruchomości której 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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		8.

		9.



		1.




		25.08.2010

		Grupa POL SAD       Sp. z. o. o.   


Bronisławka


 

		W związku z planowanymi inwestycjami na działkach o nr ewidencyjnych: 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 69, 301/1, 301/3,301/3, 301/4 należących do grupy POL SAD sp. z. o.o. Występuje się prośbą o zmianę w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mszczonów.


          Zmiana dotyczy procentu powierzchni biologicznie czynnej nowoprojektowanych inwestycji z 50% na 35%




		dz. 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 69, 301/1,301/3, 301/4


Nosy Poniatki

		dz. 44/7, 301/3       


częściowo:


- tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych i magazynowych


- tereny komunikacji-doga publiczna kategorii gminnej klasy lokalnej

część dz. 69 


częściowo:


- tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych i magazynowych


- tereny komunikacji-


poszerzenie istniejącej drogi publicznej kategorii krajowej w celu dostosowania do parametrów drogi klasy głównej przyspieszonej

dz.  301/1


częściowo:


- tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych i magazynowych


- tereny komunikacji-


poszerzenie istniejącej drogi publicznej kategorii krajowej w celu dostosowania do parametrów drogi klasy głównej przyspieszonej


- tereny komunikacji-doga publiczna kategorii gminnej klasy lokalnej


dz. 44/8, 301/4 - 


tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych i magazynowych


dz. 44/9, 44/10, 44/11 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług




		Uwaga częściowo uwzględniona

		

		Uwaga uwzględniona w odniesieniu do działek nr ew. 301/1, 301/3, 301/4, 44/7, 44/8 oraz części działki nr ew. 69 (Część działki o nr ew. 69 położona we wsi Nosy Poniatki  znajduje się poza granicą opracowania planu). 


 Zmiana wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej z 50% na 35% umożliwi lepsze zagospodarowanie terenu, jak również umożliwi realizację zamierzeń właścicieli, którzy  z uwagi na potrzebę lokalizacji na swoich działkach obiektów usługowych , obiektów produkcyjnych i magazynowych, warsztatów remontowych wraz z  niezbędną infrastrukturą na potrzeby przetwórstwa rolno – spożywczego wystąpili o zmianę przeznaczenia terenu.


Uwaga nieuwzględniona w odniesieniu do działek nr ew. 44/9, 44/10, 44/11. Zmiana wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej z 50% na 35% na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług spowodowałaby trwałe niekorzystne zmiany w krajobrazie. Ponadto wyznaczenie w planie miejscowym zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustalenie wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej na poziomie co najmniej 50% powierzchni działki ma na celu uczynienie otoczenia bardziej przyjaznym człowiekowi.





BURMISTRZ MSZCZONOWA


mgr inż. Józef Grzegorz Kurek






