
UCHWALA Nr XXVIII/157/2008 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 6 listopada 2008 r. 


w sprawie: przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Makdw Mazowiecki w obrqbie sektora D 

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

Przystqp~ie siq do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu miasta Makdw Mazowiecki w obrqbie sektora D. 

1. Granice obszaru objqtego planem przedstawia zalqcznik graficzny nr 1 do Uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Miasta Mak6w Mazowiecki. 

8 4. 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 

Przewo"z3r M e s k e j  

Ireneus Peplowski 
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Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XVIII/157/2008 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
z dnia 6 listopada 2008 r. - sektor D 

-



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dilia 27 inarca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z p6iniejszyni zmiailami) w celu ustalenia 
przeznaczeilia terenbw, w tym dla inwestycji celu publicznego oraz okreSlenia sposobow ich 
zagospodarowania i zabudowy, rada gininy podejmuje uchwalq o przystqieniu do 
sporzqdzenia miejscowego plailu zagospodarowania przestrzennego. 

Przeprowadzona zostala analiza urbanistyczna dla terenu Makowa Mazowiecltiego 
uwzgl~dniajqca obecne zagospodarowanie, stopieh ziniany zagospodarowania od inomentu 
uchwalenia ostatnich dokumentdw planistycznych oraz koniecznoSC zinian obowiqzujqcych 
dokument6w planistycznych. 

W jej wynilcu ol<reSlono potrzebq wyznaczenia drogi clojazdowej do oczyszczalni Sciek6w 
zgodnie z jej rzeczywistym przebicgie~n w terenie, co ma ~iinoiliwid, uregulowanie stosunk6w 
wlasnoSciowych z ukytl<aini. 

Planowane rozwiqzania dotycqcc szerol<oSci frontdw i rozwiqzah I~omunikacyj~~ych sa  w 
pelni zgodnc z ustalciliaini Sludiunl uwarunkowah i kieruilkdw zagospodarowania 
przestrzenuego. 

Materialy gcodczyjne zostaly przygotowane w oparciu o zasoby Starostwa Powialowego w 
Malcowie Mazowiecl<iin. 

Zakres prac planistycznych jest zgodl~y z art. 15 ustawy z dnia 27 inarca 2003s. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
p6iniejszynli zinianami). 


