
 

 

UCHWAŁA Nr 107/XIX/2012 

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 

z dnia 28 lutego 2012r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

przy ulicy Bagnistej (obecnie ul. Termalnej) w Gostyninie.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie 

Nr 59/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Bagnistej obecnie Termalnej w Gostyninie, 

Rada Miejska w Gostyninie po stwierdzeniu iż plan nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynin uchwala zmianę miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego przy ulicy Bagnistej (obecnie Termalnej) w Gostyninie zwaną dalej „Pla-

nem”.  

§ 1. Załącznikami do Uchwały są:  

1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy - załącznik Nr 1, rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - załącz-

nik Nr 2.  

§ 2. Zmiana planu zawiera ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy  na te-

renie oznaczonym 8U na rysunku planu, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 119/XVIII/08 Rady Miej-

skiej w Gostyninie z dnia 27 lutego 2008r.  

§ 3. Zmienia się ustalenia zawarte w uchwale, o której mowa w §2. w sposób następujący: § 13 ust. 3 pkt 1) 

otrzymuje brzmienie:  

„ „wysokość zabudowy usługowej do 3. kondygnacji nadziemnych, w tym ewentualnie  poddasze użytkowe – 

wysokość do 12m, z wyjątkiem istniejącego obiektu byłego  młyna, dla którego obowiązuje wysokość za-

budowy usługowej do 4. kondygnacji nadziemnych, w tym ewentualnie poddasze użytkowe - wysokość do 

15m”. 

§ 4. Pozostałe ustalenia zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu położone-

go przy ulicy Bagnistej w Gostyninie, zatwierdzonym uchwałą Nr 119/XVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego przy ul. Bagnistej w Gostyninie nie ulegają zmianie.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego i podlega publikacji na stronie internetowej gminy.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jolanta Syska - Szymczak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY

———————————————————————————————————————————

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Poz. 2484

Warszawa, dnia 14 marca 2012 r.



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 107/XIX/2012 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 28 lutego 2012r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu położonego przy ulicy Bagnistej (obecnie Termalnej) w Gostyninie” inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.  

 

W obszarze objętym w/w planem nie występują zadania należące do zadań własnych gminy z zakresu infra-

struktury technicznej. Nie zachodzi konieczność wydatkowania środków z budżetu Gminy. Zaopatrzenie terenu 

w media następuje z istniejących przyłączy, rozbudowę inwestor realizuje we własnym zakresie. 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 107/XIX/2012 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 28 lutego 2012r. 

 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU  

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego 

przy ulicy Bagnistej (obecnie Termalnej) w Gostyninie  
 

Lp. Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię,  

nazwa jednostki  

organizacyjnej 

 i adres  

zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi Oznaczenie  

nieruchomości, 

której  

dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu planu 

dla nieruchomości, której  

dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  

Burmistrza w sprawie  

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  

Rady Gminy  

 

Uwagi 

      uwaga 

uwzględniona 

uwaga  

nieuwzględniona 

uwaga 

uwzględniona 

uwaga 

nieuwzględniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

   NIE WNIESIONO 

UWAG 
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