
 

 

UCHWAŁA NR XIV/110/2016 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 15 stycznia 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki 

– obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr V/34/2015 z dnia 5 marca 

2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Maków Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895, po stwierdzeniu zgodności planu 

z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 

Mazowiecki uchwala się co następuje: 

Rozdział 1. 

Ustalenia ogólne. 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – obszar 

działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895, zwany dalej „planem”. 

§ 2. 1. Plan obejmuje ustalenia zawarte w treści uchwały, stanowiące tekst planu, który zawiera: 

1) Rozdział 1, ustalenia ogólne, w tym: 

a) wyjaśnienie używanych pojęć, 

b) ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr 

kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

f) ustalenia w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych 

planem, 

g) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, 

h) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 

i) ustalenia dotyczące sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów, 

j) ustalenia w zakresie stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa 

w art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

2) Rozdział 2 ustalenia szczegółowe dla terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, w tym w zakresie 

parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, 
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3) Rozdział 3, przepisy końcowe. 

2. Załącznikami do Uchwały są: 

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do planu, 

2) rozstrzygnięcie nieuwzględnionych uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do planu, 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do planu. 

3. Brak w planie ustaleń wymaganych art. 15 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oznacza, że nie występuje potrzeba ich ustalenia, w szczególności dotyczy 

to granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

obszarów osuwania się mas ziemnych, ze względu na brak występowania ich w granicach planu. 

§ 3. 1. Ustalenia zawarte w tekście planu odnoszą się odpowiednio do ustaleń określonych na rysunku 

planu. 

2. Ustalenia zawarte w tekście planu oraz na rysunku planu obowiązują łącznie, w zakresie określonym 

uchwałą. 

3. Następujące ustalenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

4) symbole literowe określające przeznaczenie terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi, 

stanowiące odnośnik do szczegółowych ustaleń tekstowych planu: 

a) U,KS - teren zabudowy usługowej i parkingów, 

b) KP - teren ogólnodostępnego placu. 

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim, 

2) planie – należy przez to rozumieć ustalenia Uchwały, o których mowa w §2 niniejszej Uchwały, 

3) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi oraz innych przepisów, 

4) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty planem w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu, 

5) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub zasadach 

zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

6) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie ustalone na rysunku planu wyznaczające 

granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

7) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu 

powinno stać się dominującą formą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia podstawowego 

dopuszcza się obiekty budowlane i inne elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane 

i wynikające z przepisów odrębnych, jak i warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu, 

8) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie o planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym, 

9) nowo wydzielonej działce – należy przez to rozumieć działkę wydzieloną geodezyjnie po wejściu w życie 

niniejszej uchwały, 

10) froncie nowo wydzielanej działki – należy przez to rozumieć szerokość nowo wydzielanej działki 

przylegającej bezpośrednio do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej, z której działka ta jest obsługiwana 

komunikacyjnie, 
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11) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć maksymalną, dopuszczalną wielkość powierzchni 

zabudowy określoną w procentach i wyrażającą stosunek sumy rzutów 1 kondygnacji wszystkich 

budynków, bez uwzględnienia balkonów, logii i tarasów, zlokalizowanych na działce budowlanej, 

mierzonych po obrysie ścian zewnętrznych do powierzchni tej działki, 

12) usługach – należy przez to rozumieć nie stanowiącą produkcji przemysłowej działalność, której celem 

jest zaspakajanie potrzeb ludności, 

13) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linie wyznaczone na rysunku planu, 

określającą dopuszczalne zbliżenie elewacji budynku do linii rozgraniczającej teren, z dopuszczeniem 

wysunięcia przed wyznaczoną linię elementów architektonicznego ukształtowania budynków: okapów, 

gzymsów, schodów, pochylni, ryzalitów wejściowych i wjazdowych, ganków, przedsionków, 

architektonicznych elementów akcentujących wejścia lub wjazdy: schodów, daszków, balkonów, wykuszy, 

tarasów, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 2,0 metry, 

14) urządzeniu reklamowym typu billboard - należy przez to rozumieć urządzenie reklamowe 

o powierzchni tablicy reklamowej powyżej 5m
2 

lub wysokości całkowitej obiektu przekraczającej 5 m 

liczonej od poziomu gruntu. 

§ 5. Ustala się, oznaczone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowych budynków 

realizowanych zgodnie z przeznaczeniem podstawowym. 

§ 6. W zakresie realizacji ogrodzeń ustala się: 

1) maksymalna wysokość ogrodzenia 1,8 m na pozostałych terenach 

2) zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów żelbetowych, 

3) dopuszczenie stosowania żywopłotów i ogrodzeń z zieleni, 

4) zakaz realizacji ogrodzeń na terenie oznaczonym symbolem KP. 

§ 7. W zakresie lokalizacji urządzeń reklamowych ustala się dopuszczenie lokalizacji urządzeń 

reklamowych wolnostojących i umieszczanych na obiektach budowlanych, z uwzględnieniem: 

1) zakazu realizacji urządzeń reklamowych typu billboard, 

2) zakazu realizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych na terenie oznaczonym symbolem KP, 

3) zakazu realizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych emitujących obrazy świetlne typu LED. 

§ 8. 1. Na całym obszarze planu ustala się: 

1) nakaz ujednolicenia formy i detalu architektonicznego budynków oraz elementów zagospodarowania 

terenu w granicach poszczególnych działek budowlanych, 

2) forma dachu na terenach oznaczonych symbolami: 

a) U,KS - dachy spadziste o nachyleniu głównych połaci do 45º, płaskie lub oparte na łuku, 

b) KP – w dostosowaniu do istniejącej w sąsiedztwie zabudowy historycznej, 

3) zakaz stosowania pokryć dachowych i ścian budynków w kolorach jaskrawych intensywnie żółtych, 

zielonych, fioletowych, niebieskich, pomarańczowych i czerwonych, 

4) zakaz stosowania w wykończeniu budynków detalu architektonicznego w jaskrawych barwach 

podstawowych, 

5) zakaz stosowania na elewacjach budynków paneli syntetycznych, tzw. sidding i blachy falistej, 

2. Ustala się wysokość podpiwniczenia budynków max. do 1,0 m ponad poziom terenu przylegającego 

do ściany budynku, w miejscu gdzie rzędna terenu jest najwyższa. 

3. Ustala się maksymalną szerokość elewacji frontowej budynków realizowanych na terenach: 

1) U,KS – 40 m, 

2) KP – 25 m. 
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4. Na całym obszarze planu dopuszcza się realizację obiektów małej architektury, obiektów i urządzeń 

infrastruktury technicznej, dojazdów niewydzielonych, parkingów i miejsc parkingowych, dojść pieszych, 

ścieżek rowerowych oraz zieleni urządzonej. 

5. Dopuszcza się usytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy z sąsiednią nieruchomością lub 

odległości 1,5 m od niej, pod warunkiem zachowania obowiązujących w tym zakresie przepisów odrębnych. 

§ 9. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery: 

a) nakaz wykorzystania przy ogrzewaniu budynków wysokoefektywnych źródeł energii cieplnej 

charakteryzujących się brakiem lub niskim poziomem emisji substancji do powietrza, 

b) nakaz stosowania w indywidualnych lub lokalnych źródłach ciepła rozwiązań technicznych 

ograniczających emisję zanieczyszczeń do poziomów dopuszczalnych przepisami odrębnymi, 

c) nakaz stosowania w prowadzonej działalności usługowej instalacji i technologii zapewniających 

ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych 

przepisami odrębnymi, 

2) w celu ochrony gleb, wód powierzchniowych i podziemnych ustala się: 

a) nakaz ujęcia i oczyszczenia ścieków (w tym wód opadowych i roztopowych z powierzchni zagrożonych 

zanieczyszczeniem) do poziomów określonych w przepisach odrębnych, 

b) nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych 

zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób 

uniemożliwiający przedostawanie tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi, 

3) zakaz prowadzenia działalności, w tym z zakresu usług, powodującej przekroczenie dopuszczonych 

przepisami odrębnymi standardów środowiska oraz zanieczyszczeń poza teren, do którego prowadzący 

działalność posiada tytuł prawny. 

§ 10. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

ustala się: 

1) teren oznaczony symbolem KP znajduje się w granicach strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 

obszaru wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego pod Nr A-595 z dnia 30 czerwca 

1988 r. - układ urbanistyczny Starego Miasta oraz pod Nr 319 z dnia 3 sierpnia 1992 r. – nawarstwienia 

kulturowe Starego Miasta, 

2) wszelkie działania inwestycyjne w obrębie granic strefy, o której mowa w pkt.1 wymagają postępowania 

zgodnego z obowiązującymi przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszarów i obiektów objętych 

ochroną konserwatorską. 

§ 11. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oraz granic 

obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej ustala się: 

1) teren oznaczony symbolem KP znajduje się w granicach obszarów przestrzeni publicznych, obejmujących 

urbanistyczny układ Starego Miasta, wyznaczonych w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki, 

2) w zasięgu obszarów, o których mowa w pkt.1 ustala się: 

a) nakaz realizacji elementów układu przestrzennego, w tym kompozycji urbanistycznej oraz kompozycji 

zieleni i nawierzchni placu w sposób umożliwiający zapewnienie reprezentacyjnego charakteru terenu 

i właściwą ekspozycję przestrzenną, w sposób jednolity dla całego terenu, 

b) nakaz kształtowania oświetlenia i elementów małej architektury w sposób spójny dla całego terenu, 

c) nakaz realizacji urządzeń umożliwiających dostęp do terenów dla osób niepełnosprawnych. 

§ 12. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

ustala się: 

1) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki - 250 m
2
, 
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2) minimalny front nowo wydzielonej działki – 10 m, 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale  

od 70
o 
do 90

o
. 

§ 13. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się: 

1) obsługa komunikacyjna obszaru planu z dróg publicznych położonych poza granicami planu, tj. ul. Polnej 

i Mickiewicza, 

2) zasady obsługi parkingowej: 

a) obowiązuje zapewnienie w granicach działek budowlanych 100% potrzeb parkingowych, 

b) minimalna ilość miejsc postojowych dla usług – 3 miejsca postojowe/100 m
2 

powierzchni użytkowej 

i 1 miejsce postojowe/5 zatrudnionych, przy czym dla usług o powierzchni użytkowej mniejszej niż 

100 m
2 
minimalnie 2 miejsca postojowe/1 obiekt lub lokal usługowy, 

c) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów w miejscu przeznaczonym na postój pojazdów, 

stanowisk postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, 

w liczbie nie mniejszej niż określone w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych. 

§ 14. W zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się: 

1) na całym obszarze planu: 

a) utrzymanie przebiegów i lokalizacji istniejących sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, 

w tym obsługujących obszar nie objęty planem, zapewniając możliwość ich rozbudowy i modernizacji, 

b) dopuszczenie lokalizowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnych do uzbrojenia 

terenów, w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków, obiektów i urządzeń 

telekomunikacyjnych oraz sieci i urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej 

i kanalizacyjnej, w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu, zachowując warunki przepisów 

odrębnych, 

2) dla systemu wodociągów i zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie obszaru planu w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej, 

zasilanej z ujęć wód, położonych poza granicami planu, 

b) nakaz zapewnienia zaopatrzenia terenów w wodę do celów przeciwpożarowych, 

c) nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów stref technicznych dla urządzeń wodociągowych 

określonych w przepisach odrębnych, 

3) dla systemu kanalizacji i odprowadzania wód: 

a) nakaz sukcesywnego objęcia siecią kanalizacji sanitarnej zabudowy lokalizowanej i istniejącej 

w granicach planu, poprzez rozbudowę istniejącego systemu zbiorczego kanalizacji miejskiej 

odprowadzającej ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków położonej poza granicami planu, 

b) nakaz realizacji systemu kanalizacji rozdzielczej, 

c) odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, przy czym zrzuty wód deszczowych winny 

posiadać urządzenia podczyszczające na wylotach, 

4) dla systemu elektroenergetycznego: 

a) zaopatrzenie obszaru planu w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci 

elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, 

b) zachowanie istniejących stacji transformatorowych 15 kV/nN, 

c) utrzymanie istniejącego przebiegu linii średniego i niskiego napięcia (w tym linii napowietrznych) 

z dopuszczeniem ich modernizacji, przebudowy, remontu lub likwidacji i zamiany na sieci kablowe, 

d) dopuszczenie realizacji nowych sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia w wykonaniu 

kablowym lub napowietrznym oraz stacji transformatorowych w wykonaniu słupowym lub wnętrzowym, 
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5) dla systemu gazowego: 

a) zaopatrzenie obszaru planu w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych w oparciu o istniejącą 

sieć średniego ciśnienia, poprzez rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia, 

b) przy realizacji nowych sieci gazowych nakaz zachowania obowiązujących warunków technicznych 

określonych w przepisach odrębnych, w tym w zakresie lokalizacji szafek gazowych, odległości 

ogrodzeń od sieci gazowych oraz zapewnienia dostępu do urządzeń gazowych, 

6) dla systemu ciepłowniczego - zaopatrzenie w ciepło w oparciu o indywidualne źródła ciepła lub miejskiej 

sieci ciepłowniczej po jej rozbudowie, 

7) dla systemu usuwania i unieszkodliwiania odpadów nakaz uwzględnienia obowiązujących zasad 

określonych w przepisach odrębnych. 

§ 15. W zakresie ustaleń dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania 

i użytkowania terenów ustala się dopuszczenie lokalizacji obiektów tymczasowych na terenie oznaczonym 

symbolem KP, w tym obiektów i urządzeń technicznych, obiektów handlowo - usługowych i higieniczno - 

sanitarnych oraz miejsc parkingowych, związanych z organizacją imprez okolicznościowych i sezonowych, 

nie dłużej jednak niż na okres 3 miesięcy. 

§ 16. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla wszystkich terenów w obszarze planu. 

§ 17. 1. Ustala się, że teren oznaczony symbolem KP stanowi inwestycję celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym w granicach ograniczonych liniami rozgraniczającymi wyznaczonymi na rysunku planu. 

2. Dla terenu określonego w ust.1 ustala się nakaz zagospodarowania, z uwzględnieniem ustaleń 

szczegółowych wskazanych w Rozdziale 2 planu. 

Rozdział 2. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów, w tym w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu. 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U,KS ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe : zabudowa usługowa i parkingi, 

2) warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

a) dopuszczony profil usług - handel detaliczny, działalność biurowa i administracyjna, usługi finansowe, 

oświata, nauka, edukacja, odnowa biologiczna i ochrona zdrowia, opieka społeczna, sport i rekreacja, 

kultura, projektowanie i praca twórcza, gastronomia, turystyka (hotele, motele, pensjonaty) oraz usługi 

rzemieślnicze, 

b) zakaz realizacji budynków gospodarczych i garaży. 

3) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) maksymalna wysokość zabudowy 12 m, 

b) maksymalna intensywność zabudowy – 1,0, 

c) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy – 50%, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10%, 

f) maksymalna powierzchnia użytkowa obiektów handlowych – 250 m
2
, 

g) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych z podziału nieruchomości - 250 m
2
. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KP ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe : ogólnodostępny plac, 

2) przeznaczenie uzupełniające : zabudowa związana z usługami kultury i gastronomii, w tym trwała scena, 

toalety nadziemne lub podziemne, przy czym toalety oraz trwała scena nie mogą stanowić odrębnych 

budynków i winny być zaprojektowane jako jeden obiekt, 
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3) wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów: 

a) maksymalna wysokość zabudowy – 9 m, 

b) maksymalna intensywność zabudowy – 0,2, 

c) minimalna intensywność zabudowy – 0,01, 

d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 20%, 

e) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 10%. 

Rozdział 3. 

Przepisy końcowe. 

§ 20. W granicach planu tracą moc: 

1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działki 

nr 895 uchwalony Uchwałą Nr VIII/42/2007 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 kwietnia 

2007 r., 

2) zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – sektor C 

uchwalona Uchwałą Nr IV/25/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 stycznia 2015 r. 

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jerzy Dąbrowski 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/110/2016 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 15 stycznia 2016 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG 

DO PROJEKTU PLANU 

 

§ 1. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), Rada Miejska w Makowie 

Mazowieckim, w oparciu o dokumentację z wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Maków Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895 

do publicznego wglądu, stwierdza brak uwag wymagających rozstrzygnięcia. 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/110/2016 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 15 stycznia 2016 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI 

O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim postanawia, 

co następuje: 

1) na obszarze objętym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Maków 

Mazowiecki – obszar działek nr ewid. 183/2, 184/1, 184/2, 895, przewiduje się następujące inwestycje 

z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: przebudowę 

nawierzchni rynku obejmującego teren oznaczony symbolem KP, wykonanie nawierzchni na parkingu 

ogólnodostępnym wskazanym do realizacji na terenie oznaczonym symbolem U,KS wraz budową 

i przebudową sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

2) nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji, 

3) inwestycje o których mowa w pkt. 1 będą finansowane z budżetu Gminy Miasto Maków Mazowiecki, 

a także ze środków zewnętrznych. 
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