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UCHWAŁA Nr 260/08 

RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM 

z dnia 4 listopada 2008 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miasta Ożarowa Mazowieckiego z częścią wsi Ołtarzew. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.1)), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.2)) oraz uchwały nr 153/08 Rady 
Miejskiej w Oġarowie Mazowieckim z dnia 30 
stycznia 2008r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Oġarowa Mazo-
wieckiego z częĝcią wsi Ołtarzew, po stwierdzeniu 
zgodnoĝci z ustaleniami „Studium uwarunkowaě i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Oġarowa Mazowieckiego i gminy Oġarów 
Mazowiecki uchwalonym uchwałą nr 389/02 Rady 
Miejskiej w Oġarowie Mazowieckim z dnia 3 pağ-
dziernika 2002r. Rada Miejska uchwala, co nastę-
puje: 

§ 1.1. W uchwale nr 453/06 Rady Miejskiej w 
Oġarowie Mazowieckim z dnia 12 wrzeĝnia 2006r. 
w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Oġarowa Mazowiec-
kiego z częĝcią wsi Ołtarzew” opublikowanej w 
Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 19 grudnia 2006r. 
Nr 264, poz. 10384, dla terenów 11MW/U i 
12MW/U, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 52 ust. 3 pkt. 4 lit. „k” otrzymuje brzmienie: 

„współczynnik intensywnoĝci: k) teren 
11MW/U – 2,0”; 

2) § 52 ust. 3 pkt. 4 lit. „1” otrzymuje brzmienie: 

„współczynnik intensywnoĝci 1) teren 12MW/U 
– 1,7”; 

3) § 52 ust. 3 pkt. 5 lit. „1” otrzymuje brzmienie: 

„wysokoĝń budynków: 1) teren 12MW/U – da-
chy skoĝne do 5 kondygnacji (piąta kondygna-
cja w dachu) do 17m”. 

2. Pozostałe ustalenia zawarte w treĝci uchwały 
nr 453/06 Rady Miejskiej w Oġarowie Mazowiec-
kim z dnia 12 wrzeĝnia 2006r. w sprawie „Miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go miasta Oġarowa Mazowieckiego z częĝcią wsi 
Ołtarzew” oraz rysunek planu pozostają w do-
tychczasowym brzmieniu. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały i jej in-
tegralnymi częĝciami, są: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu - załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleġą do zadaě wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania - 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Oġarów Mazowiecki. 

§ 4.1. Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 
wywieszenia na tablicy ogłoszeě Urzędu Miasta i 
Gminy. 

2. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
 
1) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 

2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i 
Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 
oraz z 2007r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218. 

2) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz.U. z 
2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1192, z 2005r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 
225, poz. 1635 oraz z 2007r. Nr 127 poz. 880. 

 
Przewodnicząca Rady: 

Blanka Jabłońska 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr 260/08 

Rady Miejskiej w Oġarowie Mazowieckim 
z dnia 4 listopada 2008r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Oġarowa Mazowieckiego z częĝcią wsi Ołtarzew 

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

nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.), w związku z art. 17 pkt 14, Rada Miejska w Oġarowie Mazowieckim 
stwierdza, ġe w wyznaczonym terminie składania uwag do dnia 29 lipca 2008r. nie wniesiono uwag do wy-
łoġonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego. 

W związku z powyġszym nie zachodzi koniecznoĝń rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag. 
 

Przewodnicząca Rady: 
Blanka Jabłońska 

 
 
 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr 260/08 

Rady Miejskiej w Oġarowie Mazowieckim 
z dnia 4 listopada 2008r. 

 
Sposób realizacji, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  

które naleġą do zadaě własnych gminy, oraz zasady ich finansowania 
 

Zagospodarowanie terenu objętego projektem zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Oġarowa Mazowieckiego z częĝcią wsi Ołtarzew, nie wywoła potrzeby realizacji inwesty-
cji, poniewaġ przedmiotem zmiany planu jest okreĝlenie nowego współczynnika intensywnoĝci zabudowy i 
nowej wysokoĝci zabudowy na niewielkim obszarze w m. Oġarowie Mazowieckim, na terenie 11MW/U i 
12MW/U przewidzianym do zagospodarowania przez indywidualnych inwestorów. Ponadto teren ten znaj-
duje się na obszarze, na którym inwestycje w częĝci zrealizowano na podstawie miejscowego planu ogólne-
go zagospodarowania przestrzennego miasta Oġarowa Mazowieckiego zatwierdzonego uchwałą nr 210/94 
Rady Miejskiej w Oġarowie Mazowieckim dnia 7 kwietnia 1994r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warszawskiego Nr 13, poz. 35 z póğn. zm. 
 

Przewodnicząca Rady: 
Blanka Jabłońska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


