
ZARZĄDZENIE Nr 370 

BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 


z dnia 27 czerwca 2014 roku 


Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonej do publicznego 
wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 
Mazowiecki - sektor A wraz prognozą oddziaływania na środowisko . 

§1. 
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 594, z późn o zm.) oraz art.17 pkt.12 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 
2012r. poz. 647, z późn o zm.) zarządzam co następuje : 
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1 29.04 .14 Komisja Polityki 1. uwzględnienie - Obszar planu X X Wzak....l. pkl1 -
Regionalnej Rady w projekcie planu (częśĆ) (częśĆ) utrzymanie układu 
MiejskieJ w układu drogowego obwodnic miejskich 
Makowie odbarczającego odbarczaJącyd1 rudl 
Mazowieckim ulic Przasnyskiej i komunikacyjny na 

Moniuszki drogach krajowych 

2. uwzględnienie 
w projekcie planu 

przebiegających przez 
miasto (w tym ulic 
Moniuszki I 

zasady realizacji 
skrzyżowań w 
spoSÓb osiowy 
(pełne 
skrzyżowania) 

Przasnyskiej) nie ma 
uzasadnienia ze 
względu na zmianę 
za""'eń powiązań 
ponadlokalnych miasta z 
systemem zewnętrznym . 
Zgodnie z planem 
zagospodarowania 
paestrzennego woj. 
mazowieckiego w 
okolicach miasta 
zostanie zrealizowana 
obwodnica. kt6ra 
spowoduje zmniejszenie 
ruchu tranzytowego w 
jego granicach ()(8Z 

konsekwentnie przejęcie 
w zarząd przez miasto 
dróg krajowych przez nie 
przebiegających. Ruch 
ltanzy10wy jest główną 
przyczyną utrudnień 
komunikacyjnych miasta 
a drogi krajowe są 
podstawowymi ciągami 
komunikacyjnymi 
miasta. Zmiana zasad 
obsługi całego miasta 
spowodowana realizaqą 
obwodnicy spowoduje, 
te drogi te zachowają 
podstawową funkcję w 
obszarze miasta I bez 
ruchu tranzytowego 
będąw wystarczający
spoSÓb pełnić swoją 
funkqę w obSłudze 
komunikacyjnej 
poszczególnych reJonów 
miasta. Zmiana zasad 
rozwoju systemu 
komunikacyjnego miasta 
(w kontekście 
obwodnicy) została 
uwzg lędniona I przyjęta 
przez Radę Miejską w 
zmienionym studium 
uwarunkowań I 
kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego miasta, 
a projekt planu 
miejscowego w tym 
zakresie jest w pełni 
zgodny z ustaleniami 
studium. Konsekwenqą 
zmian polityki 
przestrzennej miasta w 
zakresie rozwoju 
systemu 
komunikacyjnego 
okreŚlonej w 
obowiązującym studium 
Jest rezygnacja w 
projekcie planu z 
realizacji systemu 
obwodnic miejskich w 
klasie dróg zbiorczych I 
głównych I określenie 
warunków obsługi 
obszaru planu w 
systemie wykorzystania 
dróg krajowych oraz 
obwodnic nowych 
terenów inwestycyjnych 
realizowanych w klasie 
dróg lokalnych 
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charakteryzujących się 

uspokołonym 
charakterem. 
Uwzględnienie w 
projekcie planu 
kierunków roZONOju 
komunikacji określonych 
w studium powoduje 
równie! możliwoŚĆ 
poprawy warunków 
zagospodarowania 
driałek budowIanyoh po 
kt6ryth miały przebiegać 
projektowane obwodnice 
miejskie powodujące w 
wielu przypadkach 
całKowity brak utraty 
możliwości ich 
zagospodarowania ()(8Z 

konieczność Wy'burzeń 
Istniejących budynków. 
Ponoszenie przez 
miasto wysokich 
kosztĆYI realizacji tych 
dróg oraz koszt 
odszkodowań 
związanych z wykupem 
nieruchomości nie ma 
uzasadnienia 
ekonomicznego w 
przypadku realizacji 
obwodnicy miasta I 
przejęcia przez miasto 
dróg kllljowych. 
Wskazane w projekcie 
planu drogi lokalne 
obsługujące nowe tereny 
Inwestycyjne oraz 
łączące ze sobą układ 
dróg podstawowych 
miasta w pełni 
zaspokajają potrzeby 
miasta wzakresie 
ObSługi komunikacyjnej 
poszczególnych osiedli. 
Zmiana zasad obsługi 
komunikacyjnej miasta 
została zaakceptowana 
przez Generalną 
Dyrekcję Dróg 
Krajowydl w Warszawie 
ma etapie uzgodnień 
projektu planu. 

W ukr"l. pkl2  w 
projekcie planu 
uwzględniono 
konieczność realizacji 
pełnyoh skrzy.!owań. za 
wyjątkiem skrzy.!owań 
Istniejących dróg, 
skrzyżowań na terenach 
zagospodarowanych na 
których realizacja 
takiego rozwiązania 
spowodowałaby brak 
moi:Hwośd utrzymania 
istniejącego 
zagospodarowania oraz 
miejsc skrzyżowań 
podlegających 
uzgodnieniom 

§2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki 
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