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OGŁOSZENIE 

o zatwierdzeniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki - sektor ( 

Stosownie do art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r . o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społecze.istwa w ochronie środow i ska o.-az o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późno zm.) zawiadamiam o 

podjęciu przez Radę Miejską w Makowie Mazowieckim Uchwały Nr IV/25/2015 z dnia Z2 stycznia 

2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Maków Mazowiecki - sektor C. 

ztreścią przyjętego dokumentu można zapoznać s ię w: 
1. siedzibie Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, 06-200 Maków Mazowiecki , ul. Moniuszki 
6, 
2. BIP-e Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim, www.makowmazowiecki.p l 

UZASADNIENIE 

zakończenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor C 

Na podstawie art. 43 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1235 z późn_ zm.) i w związku z 

uchwaleniem przez Miejską w Makowie Mazowieckim zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor C oraz z związku z 

wykonan iem podsumowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uznaje się, że 

strategiczna ocena oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Maków Mazowiecki - sektor C, zosta ła zakończona. 

W związku z tym, że prognoza oddziaływania na środow isko wykonana do projektu zmiany planu 

miejscowego zostala udostępniona do opiniowania przez Państwowego Powiatowego Inspektor 

Sanitarnego w Makowie Mazowieckim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Warszawie a otrzymane ostateczne opinie nie zawierały zasadniczych uwag zarówno w zakresie 

zmiany planu miejscowego jak i prognozy oddziaływania na ś rodowisko i po uwzg lędnieniu uwag i 

wniesionej przez Regional nego Dyrektora Ochrony Środow i ska w Warszawie, nie ma podstaw do 

kontynuowania strategicznej oceny oddziaływa nia na środow i sko w tym zakresie. W związku z 

brakiem wniosków zgłoszonych do ogłoszenia o przys tąpien iu do sporządzania zmiany planu i uwag 

zg łoszonych trakcie wyłożenia do publicznego wgłądu do prognozy oddziaływania na środowisko , nie 

ma podstaw do kontynuowania strategicznej oceny oddzialywania n~~Sako ;:. tym zakresie. 
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