
UCHWALA Nr  XXVIIIl158/2008 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 6 listopada 2008 r. 


w sprawie: przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Mak6w Mazowiecki w obrqbie sektora E 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(tekst jedilolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,z p6iniejszymi zmianami), art. 14 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (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 
fragmentu miasta Mak6w Mazowiecki -obszar dzialek nr 143612, 143812, 144312. 

1. Obszar objqty planem obejmuje dzialki o nr ew. 143612, 143812, 144312. 
2. Granice obszaru objqtego planem przedstawia zalqcznik graficzny nr 1 do Uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza siq Bunnistrzowi Miasta Mak6w Mazowiecki. 

9 4. 
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 



Zalqcznik Nr 1 do Uchwaly Nr XVIII/158/2008 
Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

B z dnia 6 listopada 2008 r. - sektor E 
Q) 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowailiu i zagospodarowailiu 
przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pbiniejszymi zmianami) w celu ustalenia 
przezilaczeilia teren6w, w tym dla iilwestycji celu publicznego oraz olu-eilenia sposob6w ich 
zagospodarowania i zabudowy, rada gnliny podejmuje uchwalq o przystqpieniu do 
sporzqdzenia iniejscowego planu zagospodarowania przestrzeimego. 

Przeprowadzona zostala analiza urbanistyczna dla terenu Makowa Mazowiecltiego 
uwzgledniajqca obecile zagospodarowanie, stopieli zmiany zagospodarowania od mon~entu 
uchwalenia ostatnich dokument6w planistycnycl~ oraz koniecznoSC zmian obowiqzujqcych 
doltument6w planistycznych. 

W jej wyiliku olu.e6lono zasadnoSC przystqpienia do sporzqdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla dzialek ix 143612, 143812, 144312. 

Studiuin uwarunkowali i Itierunkow zagospodarowania przestrzennego nie okreSla 
przeznaczenia dla tego terenu. W zwiqzltu z powyiszyill uzilaje siq, iz studium daje 
clowoliloSC w zagospo.dam-~a~iu przedilliotowego terenu, a plailowane rozwiqmnia w postaci 
uzupelnienia zainwestowanych juz terenbw mieszkaniowych funkcjq uslugowq uznaje sie 
zgodne z ustaleniaini studium. 

Materialy geodezyjne zostaly przygotowaile w oparciu o zasoby Starostwa Powiatowego w 
Maltowie Mazowieckim. 

Zakres prac planistycznych jest zgodny z art. 15 ustawy z dilia 27 marca 20031.. o 
planowailiu i zagospodarowaniu przestrzeimym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z 
poiniejszyrni zmianami). 


