
UCHWALA NR XLIX/327/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 6 li stopada 2014 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Maków Mazowiecki - sektor E 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z póżn. zm.) oraz art. 14 ust. I, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 20 12 r., poz. 647 z póżn . zm.) Rada Miejska 
w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje : 

§ I. I. Przystępuj e s ię do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 
Mazowiecki - sektor E. 

2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w ustępie I przedstawia zalącznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podj ęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miej skie 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLlX/327/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 6 listopada 2014 r. 

Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego i stopnia zgodności proponowanych rozwiązań z ustaleniami studium uchwalonego 

uchwalą Nr XX1I1/14112012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 4 października2012 roku. 

Zgodnie z art . 14 ust. 5 ustawy z dn ia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednoli ty Dz.U. z 20 12r., poz. 647 z późn o zm.) przed podjęc i em uchwały, o której mowa 
w art. 14 ust. I w/w ustawy, Burmistrz Miasta dokonuje analizy zasadnośc i przystąpienia do sporządzenia 

planu miejscowego i stopnia zgodnośc i proponowanych rozw iązań z ustaleniami studium. 

Przystąpienie do spo rządzen ia miejscowego pl anu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 
Mazowiecki - sektor E, zatwierdzonego Uc hwalą Nr X1I56/2003 Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim z 
dnia I I grudnia 2003 roku (Dz. Urz. Woj . Mazowieckiego Nr 320, poz. 10228), Uchwalą Nr XLl258/2009 
Rady Miejski ej w Makowie Mazowiec kim z dnia 30 listopada 2009 r. (Dz. Urz. Woj . Mazowieckiego Nr 204, 
poz. 5937), Uchwalą Nr XLl259/2009 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 listopada 2009 r. 
(Dz. UfZ. Woj. Mazowieckiego Nr 204, poz. 5938), Uchwalą Nr XLXIX/324/20 10 Rady Miejskiej w 
Makowie Mazowieckim z dnia 23 września 20 10 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 194, poz. 5343) dla 
terenów okreś lonych w załączni ku grafi cznym realizowane jest w oparciu o zlożone wnioski właśc i c ie ł i 

n i eruchomości o uwzględn i enie w projekcie miejscowego planu możli wośc i realizacji zabudowy 
mieszkan iowej jedno rodzinnej , usługowej oraz zmian w uk ładzi e komunikacyj nym. 

Plan miej scowy jest wyrazem realizacji połityki przestrzennej przyjętej na mocy Uchwały 

Rady Miej skiej w Makowie M azowieckim N r XX11I1I4ł /201 2 z dnia 4 paźdz iernika 201 2 r. w 
sprawie uchwa lenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Maków Mazowiecki . 

W wyniku planu miej scowego zw iększy s ię areal terenów z prawem zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej ,z dopuszczeniem uslug nie uciąż liwych . 

W nowym planie ustalone zostaną normy w zakresie rodzaju zabudowy oraz w parametrach 
technicznych zabudowy. Plan sporządzony zostanie zgodnie z zasadą ladu przestrzennego i zrównoważonego 
rozwoj u, o której mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przyczyn i ając s ię 

j ednocześnie do realizacji oczekiwań użytkowników przestrzeni, co do kierunków i zasad zagospodarowania 
terenu. 

Dokonuj ąc analizy zasadności przystąp ienia do opracowania planu miejscowego ustalono, że zmiana 
przeznaczenia w/w terenów jest zgodna z polityką miasta oraz studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki. 

Przeprowadzona powyższa analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzenia planu, 
opracowana na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 201 2r. , poz. 647 z późno zm.) stwierdza potrzebę sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach okreś l onych na zalączniku grafi cznym do 
przedrn iotowej uchwały. 
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