UCHWAEA Nr XXVIIIl15512008
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie: przystagienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Mak6w Mazowiecki obszar dzialki nr 465139.
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 poiniejszymi zmianami), art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyrn (tekst
pierwotny Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z p6iniejszymi zmianami), Rada Miejska w
Makowie Mazowieckim, uchwala co nastqpuje:

Przystepuje siq do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu miasta Mak6w Mazowiecki obszar dzialki nr 465139, uchwalonego
UchwalqNr VIIIl4912007 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 2007
r. w zakresie dotyczqcym ustalen parametr6w oraz rodzaj6w zabudowy i zagospodarowania
terenu.

1. Obszar objety planem obejmuje dzialke o nr ew. 465139.
2. Granice obszaru objetego plane~nprzedstawia zalqcznik graficzny nr 1 do Uchwaly.

Wykonanie uchwaly powierza sie Bu~lnistrzowiMiasta Mak6w Mazowiecki.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o plailowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennyin (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 7 17 z p6iniejszymi zmianami) w celu ustalenia
przeznaczeilia terenbw, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz okreilenia sposob6w ich
zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejinu-je uchwalq o przystagieniu do
sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przeprowadzona zostala analiza urbanistyczna dla terenu Makowa Mazowiecl<iego
uwzglqdniajqca obecne zagospodarowanie, stopieli zmiany zagospodarowania od nloinentu
uchwalenia ostatnich clokument6w planistycznych oraz koniecznoiC zinian obowiqzujqcycl~
dol<ument6wplanistycznych.

W jej wynilu olueilollo potrzebe zmiany parametr6w zabudowy oraz zagospodarowania
terenu ulatwiajqce racjonalne zagospodarowailie dzialki nr 465139.
Planowane rozwiqzania i zalu-es zmiany sq zgodne z ustaleiliami Studium uwarunkowali i
ltierunk6w zagospodarowania przestrzennego.
Materialy geodezyjne zostaly przygotowane w oparciu o zasoby Starostwa Powiatowego w
Makowie Mazowieckim.
Zakres prac plailistyczi~ychjest zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowailiu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, p w 717 .p6iniejszymi zmianaini).

