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UCHWAŁA Nr XL/255/2009 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Maków Mazowiecki obszar działki nr 465/39. 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z póčniejszymi zmianami) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami) w związ-
ku z uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazo-
wieckim nr XXVIII/155/2008 z dnia 6 listopada 
2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu miasta Maków Mazo-
wiecki obszar działki nr 465/39, Rada Miejska w 
Makowie Mazowieckim, po stwierdzeniu zgodno-
ċci z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Maków Mazowiecki uchwala, co nastćpuje: 

§ 1.1. Zmienia sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla fragmentu miasta 
Maków Mazowiecki obejmującego teren działki 
numer 465/39, zatwierdzony uchwałą Rady Miej-
skiej w Makowie Mazowieckim nr VIII/49/2007 z 
dnia 26 kwietnia 2007r. 

2. Załącznik graficzny nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim nr VIII/49/2007 
z dnia 26 kwietnia 2007r. bćdący rysunkiem planu, 
zmienia sić zgodnie z załącznikiem graficznym  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Rady Miejskiej w Makowie Ma-
zowieckim nr VIII/49/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r. 
wprowadza sić nastćpujące zmiany: 

1. W § 5 pkt 11 otrzymuje nastćpujące brzmienie: 

„11) powierzchni biologicznie czynnej – rozu-
mie sić przez to grunt rodzimy oraz wodć po-

wierzchniową na terenie działki budowlanej, a 
takďe 50% sumy powierzchni tarasów i stropo-
dachów o powierzchni nie mniejszej niď 10m2 
urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłoďu zapewniającym im naturalną wegeta-
cjć;” 

2. W § 15: 

1) ust. 1 pkt 2 otrzymuje nastćpujące brzmie-
nie: 

„2) ustala sić jako przeznaczenie podsta-
wowe lokalizacjć budynku lub zespołu bu-
dynków o funkcji usługowej wraz z budyn-
kami garaďowymi, w tym garaďowymi pić-
trowymi, gospodarczymi, urządzeniami bu-
dowlanymi, małą architekturą”; 

2) ust. 6 pkt 2, 3, 4 otrzymują nastćpujące 
brzmienie: 

„2) wielkoċć powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki – do 85%; 

3) udział powierzchni biologicznie czynnej – 
minimum 15%; 

4) dachy o dowolnej geometrii o maksy-
malnym nachyleniu połaci dachowych do 
45 stopni;” 

3) ust. 6 pkt 9 wykreċla sić. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Mazowieckiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Ireneusz Pepłowski 
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