
UCHWALA Nr XXVIII/159/2008 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 6 listopada 2008 r. 


w sprawie: przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Mak6w Mazowiecki w obrqbie sektora E 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia.8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z p6iniejszymi zmianami), art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 27 nlarca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (tekst 
pienvotny Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z pdiniejszymi zmianami), Rada Miejska w 
Makowie Mazowieckim, uchwala co nastqpuje: 

Przystqpuje siq do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Mak6w Mazowiecki w obrebie sektora E. 

1. Obszar objqty planem obejmuje dzialki o nr ew. 364117,43511,43513,436,450, 152611, 
152612,2857,2858,2859,2860,2861,2862. 
2. Grailice obszaru objetego planem przedstawia zalqcznik graficzny nr 1 do Uchwaly, 
zalqczllik graficzny ilr 2 do Uchwaly, zalqcznik graficzny nr 3 do Uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Bunnistrzowi Miasta Mak6w Mazowiecki. 

9 4. 
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjecia. 



Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
: z dnia 6 listopada 2008 r. - sektor E 





Zalqcznik Nr 3 do Uchwaly Nr XVIII/159/2008 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckirn 
z dnia 6 listopada 2008 r. - sektor E 



-- - 

Uzasadnienie 

Zgodilie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z p6iniejszyini 
zmianami) w celu ustaleilia przeznaczenia terenbw, w tym dla inwestycji celu publicznego 
oraz olueilenia sposobbw ich zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejmuje uchwalq 
o przystqieniu do spor~~clzcnia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Przel>rowadzona zostala ailaliza urbanistyczna dla terenu Makowa Mazowieckiego 
uwzglqdniajqca obecne zagospodarowanie, stopieli zmiaily zagospodarowania od inomentu 
uchwalenia ostati~ich dokuinent6w planistycznych oraz koniecznoS6 zmian obowiqzujqcych 
doltument6w planistycznych. 

W jej wynilu oltreSloilo zasadiloSC przystqienia do sporzqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowailia przestrzeizllego dla dzialek 111 36411 7, 43511, 43513, 436, 450, 152611, 
152612,2857,2858,2859,2860,2861,2862. 

Planowane rozwiqzania dotyc7;1,ce szeroltoSci front6w i rozwiqzali komunikacyjnych sq w 
pelni zgodne z ustaleniaini Studiuin uwarunkowali i ltierunk6w zagospodarowania 
przes trzcnnego. 

Materialy geodezyjne zostaly przygotowaile w oparciu o zasoby Starostwa Powiatowegn w 

Makowie Mazowiecltim. 

Zalaes prac planistycznycl~ jest zgodily z art. 15 ustawy z dilia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeimym (Dz. U z 2003r. 1% 80, poz. 717 z 
p6iniej szynli zmianami). 


