
UCHWAEA Nr XXVII1115612008 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 6 listopada 2008 r. 


w sprawie: przystagienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Mak6w Mazowiecki w obrqbie sektora C 

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. 1% 142 poz. 1591 z p6iniejszymi zmianami), art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennynl (tekst 
pierwotny Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z p6iniejszymi zmianami), Rada Miejska w 
Makowie Mazowieckim, uchwala co nastqpuje: 

Przystqpuje siq do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragrnentu miasta Mak6w Mazowiecki w obrqbie sektora C. 

1. Obszar objqty planem obejmuje dzialki o nr ew. 244 w czqici, 70611,70613, 70614, 79813, 
709111,710, 71111, 71112, 712, 715,716, 71711,71712, 75515, 75717,75812, 75911,759111, 
759112,76011,76013, 76015, 76016, 76113, 761119, 761120,76217, 76211 2, 762114, 895, 96813 
w czeici, 97113, 97115, 1005, 1028,1031, 1067, 1099117, 1364, 136512, 136511, 136513, 
136514, 1366, 1367, 136811, 136812, 140212, 140411, 1405, 1406, 140711, 140712, 1412 w 
czqici, 269811,2787 
2. Granice obszaru objqtego planem przedstawiajq zalqczniki graficzne do Uchwaly ilr 1, nr 2, 
nr3, ilr4,nr 5,nr 6,nr 7, nr 8. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta Mak6w Mazowiecki. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 





Zalqcznik Nr 2 do Uchwab Nr XVIII/156/2008 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 6 listopada 2008 r. - sektor C 









Zalqcznik Nr 6 do Uchwaly Nr XVIII/156/2008 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 6 listopada 2008 r. - sektor C 







Uzasadnienie 

Zgodilie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzeimym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pbiniejszyini zmianaini) w celu uslalenia 
przeznaczenia terenbw, w tym dla iilwestycji celu publiczilego oraz okreilenia sposob6w ich 
zagospodarowania i zabudowy, rada gminy podejinuje uchwalq o przystagieniu do 
sporzqdzenia nliejscowego plailu zagospodarowailia przestrzeimego. 

Przeprowadzona zosiala ailaliza urbanistyczna dla terenu Makowa Mazowieckiego 
uwzglqdniajqca obecne zagospodarowanie, stopieli ziniany zagospodarowania od momentu 
uchwalenia ostatnich dokun~entbw planistycznych oraz koiliecznoSC zinian obowiqzujqcycl~ 
dokument6w planistycznych. 

W jej wynjlu okreSlono zasadnoSC przystagieilia do sporzqdzenia iniejscowego planu 
zagospodarowania przestrzemlego dla szeregu terenbw w obrqbie sektora C. 

Planowaile rozwiqzania majq dotyczyC przede wszystkin~ zaprojelttowaniu lub zmianie ukladu 
Itoinunikacyjnego, wyzilaczeniu systelnu miejsc postojowych oraz modyfikacji pararnetrbw 
zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Na podstawie w/w analizy stwierdzono, i e  planowane rozwiqzania sq zgodne z ustaleniami 
Studiulll uwarunltowali i Itieruilkbw zagospodarowania przestrzenllego. 

Materialy geodezyjne zostaly przygotowane w oparciu o zasoby Siaroslwa Powiatowego w 
Makowie Mazowiecltiin. 

Zalues prac planistycznych jest zgodny z art. 15 ustawy z dnia 27 inarca 20031. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyl~ (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
p6iniejszyrni zil~ianami). 


