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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXVIII/284/09 

Rady Miejskiej w Grójcu 
z dnia 9 lutego 2009r. 

 

Wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnićciem sposobu ich rozpatrzenia 
 

Po upływie 14 dni od zakoĉczenia okresu wyłoďenia zmiany planu do publicznego wglądu nie wniesiono 
ďadnych uwag. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Grzegorz Pruś 
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/285/09 

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU 

z dnia 9 lutego 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr geod. 60/1, 60/2, 
60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 60/11, 60/12, 60/13, 60/14 (przed podziałem nr geod. 60) 
położonych we wsi Mirowice w gminie Grójec uchwalonego uchwałą nr LI/365/06 Rady Miejskiej               

w Grójcu z dnia 19 czerwca 2006r., ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 130 z dnia            
7 lipca 2006r., poz. 4272. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 z póčniejszymi zmianami) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 
142, poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) Rada 
Miejska w Grójcu uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Stwierdza sić zgodnoċć zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego z 
ustaleniami “Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Gró-
jec”, uchwalonego uchwałą nr XXVII/213/2000 
Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 18 grudnia 2000r. 

§ 2. Integralną czćċcią planu jest niniejsza 
uchwała oraz nastćpujące załączniki do uchwały: 
1. Załącznik nr 1 - rysunek zmiany planu 
2. Załącznik nr 2 - wykaz uwag nie uwzglćdnio-

nych w projekcie planu 
§ 3. Zmienia sić uchwałć nr LI/365/06 Rady 

Miejskiej w Grójcu z dnia 19 czerwca 2006r. w 
nastćpujący sposób: 
1) § 12 ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Na 

działce nr 60/10 dopuszcza sić lokalizacjć jed-
nego budynku garaďowego lub gospodarczego 
w odległoċci od linii rozgraniczenia drogi mi-
nimum, 3,0m z uwzglćdnieniem obowiązują-

cych przepisów. Na pozostałych działkach nie 
dopuszcza sić lokalizacji garaďy wolnostoją-
cych i budynków gospodarczych. Funkcje te 
mogą być realizowane jako wbudowane w ku-
baturć budynków”. 

2) § 12 ust. 5 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „Obo-
wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy 
naleďy przyjąć według załącznika graficznego 
do niniejszej uchwały”. 

3) § 12 ust. 5 pkt 20 otrzymuje brzmienie: „Obo-
wiązuje podział terenu strefy na 11 działek bu-
dowlanych”. 

4) zmienia sić załącznik nr 1 do uchwały – rysu-
nek planu 
§ 4. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez 

zmian 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-

strzowi Gminy i Miasta Grójec. 
§ 6. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku 

Urzćdowym Województwa Mazowieckiego oraz 
zamieszczenia na oficjalnej stronie internetowej 
Urzćdu Gminy i Miasta Grójec. 

§ 7. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 
dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Grzegorz Pruś 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr XXXVIII/285/09 

Rady Miejskiej w Grójcu 
z dnia 9 lutego 2009r. 

 
Wykaz uwag do planu wraz z rozstrzygnićciem sposobu ich rozpatrzenia 

 
Po upływie 14 dni od zakoĉczenia okresu wyłoďenia zmiany planu do publicznego wglądu nie wniesiono 
ďadnych uwag. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Grzegorz Pruś 
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UCHWAŁA Nr XXXVIII/286/09 

RADY MIEJSKIEJ W GRÓJCU 

z dnia 9 lutego 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obejmującego obszar części wsi Głuchów. 

Na podstawie art. 15 i art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 
717 z póčn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 
póčn. zm.) w celu wykonania uchwały XI/95/07 
Rady Miejskiej w Grójcu z dnia 11 czerwca 2007r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go obejmującego obszar czćċci wsi Głuchów, 
Rada Miejska w Grójcu stwierdza zgodnoċć ni-
niejszego planu ze Studium Uwarunkowaĉ i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Gmi-
ny Grójec uchwalonego uchwałą nr 
XXVII/213/2000 z dnia 18 grudnia 2000r. i uchwa-
la, co nastćpuje: 

Dział I 
Przepisy ogólne 

Rozdział 1 
Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego obejmującego obszar czć-
ċci wsi Głuchów. 

2. Granice planu okreċlone zostały na rysunku 
planu. 

 

§ 2. 

1. Rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-
łącznik nr 1 do uchwały jest jej integralną czć-
ċcią. 

2. Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu stanowiące załącznik nr 2 do 
uchwały jest jej integralną czćċcią. 

3. Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania 
stanowi załącznik nr 3 do uchwały jest jej inte-
gralną czćċcią. 

4. Ustalenia planu obowiązują na obszarze wy-
znaczonym granicami planu. 

§ 3. 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o róďnym spo-
sobie zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

 

 

 


