
ZARZĄDZENIE Nn btzozz
Wójta Gminy Mińsk Mażowiecki

z dnia 4lipca 2022 roku

rozpatrzenia uwag z|ożonych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki
obejmującego części miejscowości Niedziałka Druga pn. ,,NiedziałkaDruga inwesĘcyjna''.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz'u' z 2022 r' poz. 559 ze an.) oraz art. t7 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. oplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzJJ. z 2022 r. poz. 5O3) oruzuchwałą NrXXIV'225'2021 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 2:,a2l r. w sprawieprzystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ptzestrzenrtego gminyMińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowoJci Niedziałka Druga pn. ,,Nie działkaDruga inwestycyjna,,, zarzqdzam co następuje:

w sprawie:

$1

Wykonanie zarządzenia po.tvierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

$3

Zaruądzenie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.

w

uwagi wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegogminy Mińsk Mazowiecki obejmującego części miejscowości Niedziałka Druga pn.
''Niedziałka Druga inwestycyj na" złoŻone w czasie wyłożen ia rozpatruje się w sposóbokreślony w załącznikunr 1 do niniejszegozarządzenia.

$2

Piechoski



Uzasadnienie

zgodnie z att' 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
ptzestrzennym (Dz'U' z2022 r. poz.503) ogłoszono w prasie miejscowej , prrJrobrł,ieszczenie
otaz udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stroniepodmiotowej, atakŻe w sposób zwyczajowo Wryjęty w danej miejscowości o wyłozeniu dopublicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenrtego gminy MińskMazowiecki obejmującego części miejscowości Niedziałka Druga pn. ,,Ńed"iałka Drugainwestycyjna".

Stosownie do treści art' 17 powołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzęnnym w ww' ogłoszeniu określono formę, miejsce i nieprzekr aczalnyl.mi., składaniauwag do projektu planu oruz do prognozy odziaĘwania na środowisko.

Niniejsze zarządzenie stanowi wypełnienie obowiąku ustalonego w art. 17 ww.ustawy, zobowiązującego wójta gminy do rozpatrzsnia uwag.
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Załącznik nr l do zarządzenia

W jta Gminy Mi sk Mazowiecki n O}.|ZOZZ
z dnia 4lipca 2022 r.Ins

Oc ych

wYKAZ UwAG wMEsIoNYCH Do wYŁożoNEGo Do PUBLICZNBGo wGLĄDU
PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWAhI-IA PRZESTRZEI\INEGO

Wykaz doĘczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mi sk Mazowiecki obejmującego części miejscowości
Niedziałka D D natt

Roxtrzygnięcie
W jta Gminy Mi sk

Mazowiecki
w sprawie rozpahzenia

uwagi Uwagi
Jstalenia projektu planu

dla nieruchomości,
kt rej dotyczy uwaga

uwaga
uwzględnio

na

uwaga
nieuwzględn

iona

Oznaczenie
nieruchomości,
kt rej doĘcry

uwaga

Nazwisko i imię'
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgłaszającego

uwagi

Treść uwagiLp.
Data

wpływu
uwagi

7 8 115 63 4I a

Uwaga
nieuwzględni

ona

Przytoczony przez wnioskodawcę art. 10 i l 1

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym dotyczy procedury sporzą<lz-enia

studium uwarunkowan i kierunk w
zagospodarowania przestrzennego. W tym
zakresie uwaga jest bezprzedmiotowa.

Nie moizna się zgodziÓ z wątpliwościami
dotyczącymi ,łie dotrzymania Ębu podjęcia
uchwał, a w szczeg lności naruszenia przepis w
art. 17 pkt. 1, art.17 pld9, art. 17 ph II".
Przepisy artykułu 17 pkt 1 zostały dotrzymane.
W jta Gminy zawiadomił o przystąpieniu do
sporządzenia planu miejscowego w następujący
spos b:
. poprzez publikację ogłoszenia w gazscie'.

,,Nowy Dzwon" z dnia 17.03 nr 1l
(l |86)D02|,,,Co sĘcha '' Nr I l -|2 2I -28
marca202| r. oraz ,,Głos Ziemi Miftskiej''
Muzec202l,

. poprzez publikację obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.Ż02| r' orazna
tablicy ogłoszerl Urzędu Gminy,

o przekazując listownie do sołtysÓw (pismo z
dnia l marca202l r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłoszcri w
miejscowościach oraz prośbę o poinformowanie
mieszka c w.

Następnie zgodnie zart. 17 pkt 9 i 11 |r.p.z.p.,

W jt gminy ogłosił w prasie miejscowej, przez
obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w
Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie

Wszystkie tereny objęte
ustaleniami planu

Teren objęĘ
ustaleniami planu

I 17.06.2022 W imieniu własnym oraz niżej podpisanych mieszkanc w
miejscowości Niedziałka Drugą wnoszę o usunięcie w trybie
pilllyttt nalrrszenia prawa proccduralnęgo i matorialncgo
zaistniałego w uchwale nr XXXVlll.333.2022Rady Gminy
Mirisk Mazowiecki dnia L'l marca2022r. w sprawie ,/'miarry
Stud'rm
uwarunkowa i kierunk w zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mi sk Mazowiecki'' dla Miejscowości Niedziałka
Drug4w szczeg lności rozstrzygrięć w/w uchwały zawartych
w przcpisach dziafu II pkt l. ppkt. 1.2.

Uchwale powyxzej zuzucarn nutszenie przepis w:
o art.ll pkt.l i art. l l pkt. 7 ustawy z dn. Ż'l muca2003 r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2022 poz' 5 03 t j.) z dnia Ż mar a 2022 r., poprzez br ak
publikacji stosownych ogłoszeii i obwieszcze na terenie
miejscowości Niedziałka Druga o przysąpieniu do
sporządzania sfudiuą poprzez brak publikacji ogłoszeri o
wyłożeniu projektu studium do publicmego wglądu oraz
p oprzez br ak zorganizowania j akiekolwiek dyskusj i
publicmej nad przyjętymi w Ęm pĄekcie sfudium
rozwiązaniami.

. art. 17 pkt.l, art,l7 pkt.9 i art. 17 pkt.ll ustawy z dn.27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz.U. z202Ż poz.503 tj.)' poprzszbrak
publikacji stosownych ogłoszefr i obwieszcze na terenie
Miejscowości Niedziałka Druga o przysĘpieniu do
sporządzarria planu zagospodarowania przestrzennego,
poprzez brak publikacji ogłoszerl o wyłozeniu projektu
planu do publicmego wglądu oraz poprzez brak
zorganizowaniajakiekolwiek dyskusji publicmej nad
pr4'jęrymi w tym planie rozwiązaniami'
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. art.10 ust.l pkt.l,2 i 5 tci samej ustawy, poprzez
nieuwzględnienie uwarunkowali wymaganych przez te

przepisy w toku opracowywania i uchwalania studtum oraz
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Milisk
Mazowiecki, w zakresie doĘcącym miejscowości
Niedziałka Druga i w efekcie dopuszczenie do zabudowy
produkcyjnej, obiekt lv usługowych o powierzchni
sprzedlży powyżej 2000 m2 oraz dopuszczenie do
lokalizacji urządze wytwarzą|ących energię z
odnawialnych źr deł energii' co narusza uzasadnione
interesy mieszkalic w Miejscowości Niedziałka Druga i

moje osobiście. Mając na uwadze powyższe, wnoszę o
usunięcie w/w wad prawnych proceduralnych oraz wad
prawnych materialnych.

Uzasadnienie
Uchwałą Rady Gminy Mirisk Mazowiecki nr
XXXVlll.333.2022 z dnia 17 marca2022 r. dokonano zmiany
Sfudium uwarunkowan i kierunk w zagospodarowania
pruestrzennego. Istotnym elementem
uchwalonego Studium uwarunkowa i kierunk w
zagospodarowania przestrzennego w Miejscowości
Niedziałka Drugajest dopuszczenie do zabudowy
produkcyjnej, obiekt w usługowych o powierzchni spnedłzy
powyŻej 2000 m2 oraz zabudowy produkcyjnej' przemysłowej,
skład w, infrastruktury, magazyn w wysokiego składowania
oraz instalacji fotowoltaicznych. Teren ten zgodnie z legendą i
załącmikiem gtaftcznym oraz zapisami dziafu li Kierunki
zagospodarowania przestrzennego,
pkt I kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w
przeznaczeniu teren w ppk 1.2. obszary urbanizacji -

omacznny został symbolem PruC i P/PF. Rozstrzygnięcie to
narusza zasady wyraŻone w art.10 ust.1 ilw ustawy o
planowaniu przesffzennym. W szczeg lności przedmiotowe
Studium
uwarunkowai-r kierunk w zagospodarowania pruestrzęnnego
gminy' nie uwzględniają dotychczasowego przemaczenia i
zagospodarowania terenu, stanu ładu przestrzennego i
wymog w
jego ochrony oraz warunk w i jakości Życia mieszkanc w
(obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obręb w wsi StaraNiedziałka i Niedziałka
Drugaw Gminie Mirisk Mazowiecki - Uchwała Rady Gminy
nr ){{.1405104 Mi sk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004
roku).
Bezpośrednio moje interesy prawnejak i interesy prawne os b
podpisanych na załączonej liście zostaĘ naruszone przez
dyspozycje przepis w działu li pkt. 1. ppkt l.2. w tym poprzez
dopuszczenie do
zabudowy produkcyjnej, obiekt w usługowych o powięrzchni
sprzedaży powyŻej2000 m2 oraz zabudowy produkcyjnej,
przemysłowej, skład w, infrastruktury, magazyn w
wysokiego składowania oraz instalacji fotowoltaiczrrych tj.
dopuszczenie wysokości zabudowy do 15 metr w oraz
dopuszczenie mozliwości ograniczenia powierzchni
biologicznie czynnej do l0%.

podmiotowej, a także w spos b zwyczajowo
prryjęty w danej miejscowości, o wylożeniu
projektu planu rlo publiczncgtl wglądu na ctr
najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wyłożył
ten projekt wraz zprognoząoddziaływania na
środowisko do publicmego wglądu. ogłoszenie o
wyloŻeniu projeklu planu ukazało się:
. w prasie: ,,Nowy Dzwon" w dniu I1.05.2022

r. nr 19 (|245)1202Ż oraz ,,Glos Ziemi
Mifrskiej",

. na tablicach ogłoszeri Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich sołtys w wsi z
dnia lI.05.2022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkanc w,

. na stronie BIP Urzędu Gminy Mirisk
Mazowiecki (data publikacji |1.05.20Ż2 r.).

Wyłożenie do publicznego wglądu trwało od
|9.05'Ż02Żr. do09.06.Ż022 r., przez kolejne dwa
Ęgodnie, do23.06.Ż0Ż2 r. można było składa
uwagi do projektu.Dodatkowo w czasie
wyłoŹenią w dnit23.05'2022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publicmą nad przyjęĘmi
w projekcie planu rozwiązaniami. Mając
powyŹsze na uwadze W jt Gminy w prowadzonej
procedurze planistycmej wywiązał się z regulacji
ustawowych, o kt rym mowa w art. 17 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dodatkowo naleŹałoby zauwżyÓ, iż wniosek o
usunięcie naruszenia prawa proceduralnego i
materialnego (zgodniezart. 101 ust I ustawyz
dnia 8 marca 1990 r . Dz. U . 20Ż2 poz. 559 z p źn.
7łIl.) dotyczy zlskarŻenia uchwaĘ już
obowiązującej.
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Na działkach objętych ww. Studium rve wsi Niedziałka Druga
planowaliśmy budowę naszych domÓw, gdzie w planie
zagospodarowania przestrzennego było dopuszczone
budownictwo.iednorodzinne i chcemy aby tak pozostało. W
bliskim sąsiedzwie znajdują się nieruchomości zabudowane

d. od ulicy olszowej w stronę Jakubowa powstają nowe
budynki jednorodzinne. Ponadto wskazać nalety, Że w
s4sictlztwie od południa cała ulica olszowajcst zabudowana
budynkami jednorodzinnymi i zagrodowymi. Powstanie
zabudowy pow' 2000 m2 zburzy ład przestrzenny i zmieni
warunki oraz jakośÓ zrycia mieszkafic w. Dopuszczenie do
takiej zabudowy jak i pozwolenie na wszelkie usfugi zniszczy
występujących przedstawicieli fauny o charakterze ochronnym

i pospolitym m.in. bobr w, saren, dzik w' lis w, łasic,
wydr, kuropatw, sikorek, bocian w
orła oraz całąroślinnoś będącą istotnym elementem
krajobrazu i stanowiącą ojakości zycia mieszkanc w i
uwarunkowaniach zdrowotnych. MożliwośÓ oglaniczenia
powierzchni crynnej biologicmie do |0%owiąza się będzie
m.in. ze maczącym ograniczeniem możliwości odbioru przez
glebę wody deszczowej zwłaszcza podczas obfitych,
nawalnych opad w dęszczu. Jest to o tyle istotne, ze bliskie
sąsiedztwo obszaru, k1 rego dotyczy studium charakteryzuje
się znacznymi spadkami terenu oraz znajduje się odnoga rzeki
Srebmej wokoło kt Ę są tereny podmokłe i bagrriste. obecnie

występują lokalne podtopienia domostw przy ul olszowej.
Podkreśli należry, iż r wnieŹ hałas ma istotny wpĘw na
komfort i warunki życie mieszkanc w miejscowości ok l km
na pofudnie majduje się lotnisko wojskowe (23 Baza
Lotnictwa Taktycznego), co
juŹ utrudnia mieszkaricom życie, a w przypadku powstania od
p łnocy w odległości max 300 metr w od zabudowari
mieszkalnych i gospodarskich, zabudowy dozwolonej w
studium, a wynika z zapis w
tegoż studium, że na tym terenie mogą powstarl r żne budynki
wysoko powierzchniowe np. hale produkcyjne, magazyny,
chlewnie, kumiki itp., to mieszka cy zostaną zamknięci w
barice hałasu.
Zar wno na etapie przystępowania przez organy gminy Milisk
Mazowiecki do spoządzania studium uwarunkowair i
kierunk w zagospodarowania przestrzennego grninyjak i na
dalszych etapach pŻyjmowania tego studium, ja i inni
podpisani mieszka cy nie byliśmy informowani o pracach

Rady Gminy i W jta w Ęm zakresie. Powyxze podkeśla
fakĘ iż do projekfu planu nikt z mieszkanc w ani z właścicieli
nieruchomości położonych w miejscowości Niedziałka Druga
nie złoŻył uwag/wniosk w do projekfu sfudium uwarunkowa
i kieruŃ w zagospodarowania przestrzennego ponieważ nie
posiadał takiej wiedzy' Taka sama sytuacja wystąpiła na etapie
podjęcia przez Radę Gminy uchwĄ o przysĘpieniu do
sporządzania micjscowego plarru zagospodarowania
przestrzennego, na etapie ewenfualnego wprowadzania zmian
wynikających z dokonanych uzgodnieri (nie wiemy czy
jakiekolwiek uzgodnienia i wynikającn, z nich zmiany były
dokonywane dla naszych nieruchomości).

biaĘch, dzięcioła dużego,
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odnośne przepisy, regulujące procedury administracyjne
dotyczące ogłoszeti, obwieszczeIi, informowanią publikacji,
m wią iż powinno to być czynione w spos b zwyczajowo
przyjęty na obszarze danego sołectwa. Nie jest wystarczające
dokonanie zawiadomie jedynie w siedzibie organ w gminy
(wyrok NSA w Warszawie z dniaŻ} muca2Ol4r, sygn. li
osK 2578/12). Jako spos b zwyczajowo pruyjęty na danym
obszarze, należy przyjąć spos b, w kt ry informacja dociera
prrynajmniej do os b przeciętnie zainteresowanych i
posiadających przeciętną możliwość percepcji
takich informacji. Tymczasem żadna z os b podpisanych
takich informacji nigdy nie powzięłą co świadczy o zupełnej
abstrakcyjności ewentualnych ogłoszefr w Ęm zakresie, a nie
ich adekwatności do
potrzeb społeczeristwa obywatelskiego i możliwości realizacji
indywidualnych uprawnie formalnie przypisanych im w toku
procedur toczonych przez organy władzy publicmej. Dopiero
dokonana post
factum analiza zawartości biuleĘnu informacji publicmej
pozwala na stwierdzenie, że zaskarżona uchwała została
podjęta. Jednakze z samego tego faktu przeciętny obywatel ani
też obywatel ponad przeciętnie zainteresowany niejest w
stanie zorientowa się co do rozstrzygnię istofrrych i
bezpośrednio jego doĘczących. Bez maczenia pozostaje
przęcieŻfakt, że Rada Gminy zebrała się i przyjęła uchwałę o
takim czy innym numerze. Nie jest nam znany jakikolwiek
fakt nie Ęlko podjęcia dyskusji na temat istotnych
rozstŻygnięć' kl re zawiera sfudium uwarunkowari i
kierunk w zagospodarowania przestruennego, ale nawet nie
jest nam znany fakt abyjakikolwiek organ władzy publicznej
lub jego przedstawiciel np. soĘs wsi, radny Rady Gminy
przedstawił publicznie, w spos b dostępny mieszkaricom tego

Ępu okolicmości. Co ważne w tym zakresię, sołectwo w
Niedziałce Drugiej w większości zamieszkują osoby starsze, a
wszystkie informacje otrzymują od SoĘsa albo na
zebraniach sołeckich, a takich informacji nie powzięli. Tu
wskaza nalezy, iż Gmina MiIisk Mazowiecki działana
korzyś lnwestor w, a nie mieszkanc w tej gminy. Powyzsą
tezę potwierdza fakt, ze pismem
z dnia 15 maja 2022 r. W jt Gminy Mitisk Mazowiecki
poinformował mieszka c w o Ęm, że Gmina będzie
pośrednikiem między właścicielami' a inwestorem w
promowaniu (domniemaÓ nal eŻy, Że w
zbywaniu) ich nieruchomości. w treści tego pisma jest k tka
informacja o toczących się postępowaniach planistycmych
obowiązujących tereny Gminy Mi sk Mazowiecki m. in.
Miejscowości Niedziałka Druga. WskazaÓ nalezy, Że taka
informacja powinna dotrze do mieszkaric w w tej formie, w
trakcie planowania do przystąpienia sporządzenia Sfudium
uwarunkowari i kieruŃ w
zagospodarowania przestrzennego.
Mając powyższe na uwadze wnosimy' żr nie został
dotrzymany Ęb podjęcia uchwał, a w szczeg lności zostĄ
naruszone na wstępie przytoczone przepisy.
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Wobec powyŻszego' wnosimy o podjęcie uchwały
eliminującej z obiegu prawlego uchwałę Rady Gminy Mitisk
Mazowiecki nr XXXVlll.333 .Ż0ŻŻ z dnia |7 marcaŻ022 r. i o
podjęcie właściwej procedury uchwalenia Studium
uwarunkowari i kierunk w zagospodarowania przestrzennego
dla micjscowości
Niedziałka Druga. W procedurze tej powinno zna|eźć się
nriejsce dla właściwej publikacji ogłoszcli o kolcjnych ctapach
prac (wymaganych przez w/w ustawę), przeprowadzenie
stosownych dyskusji z
mieszka cami z wyjaśnieniem istoty sprawy. Jednaliźr już na
tym etapie pozwalam sobie zasygnalizować stanowisko moje i

właścicieli nieruchomości, Źe niedopuszczalne jest
dopuszczenie do zabudowy produkcyjnej, obiekt w
usługowych o powierzchni sprzedaŻy powyżej 2000 mż oraz
zabudowy produkcyjnej, przemysłowej, skład w,
infrastruktury, magazyn w wysokiego składowania oraz
instalacji fotowoltaicznych na Ęm terenie.

Ponadto w tym miejscu chcemy wyraziĆ dezakceptację dla
przedstawicieli władzy publicmej tj. soĘsa wsi, radnych
Rady Gminy Mirisk Mazowiecki, W jta Gminy Mi sk
Mazowiecki, kt rzy w żaden spos b

nie realizują swojego podstawowego obowiązku jakim jest
reprezentowanie mieszka c w, w żaden spos b nie informują
ich o pracach Gminy w takim zakresie, kt ry dotyczy
bezpośrednio ich Żywotnych spraw. Nie przypominam sobie
żadnych zebralt zorganizowmych przez radnych, wÓjta i
soĘsa gdzie mogliby oni przedstawiÓ plany pracy Gminy
Mirisk Mazowiecki i zainteresowaÓ się opiniami
mieszkarlc w.

2 20.06.2022 I W załączeniu składam urvagi do projeknr miejscowegn planll
zagospodarowania przestrzennego gminy Milisk Mazowiecki
obejmującego części miejscowości Niedziałka Druga pn'

,'Niedziałka Druga
inwesĘcyjna''
W związku z wyłożeniem do publicmego wglądu w/w
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu wnioskujemy o wyłączenie z zakresu
planu terenu Wsi Niedziałka Druga -

nr działek ewidencyjnych 88lI, 8912, 90l I, 9ll1', 9311' 94l|'
95t3,96R,9',1 ,98,99, 102/l, 10311, I0411 ,I05, 280Il,280D,
z92, l l0 Ą, I n Ą,I L2'1l3, l 14 D,Il 5 /2, 1 16' l 1 8/3' II9, 7 I 12,

72,73,
Oznaczone Symbolem: IPNC,ZPNC oraz IP/PPF.
Na przytoczonym obszuze obecnie obowiązują zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwalonego przez Radę Gminy Minsk Mazowiecki,
Uchwała nr X)V405l04
z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodalowania przestrzennego obrębÓw wsi Stara
Niedziałka i Niedziałka Druga w Gminie Mirisk Mazowiecki.

działki nr ewid':
88Ą,89D,9011,
9vt,93il,941t,

95t3,96R,97,98,
99, t02lr,103ll,
104tr ,t05,2801r,
280lŻ'Ż92, II0l|,
rLyt,rtz, tl3,

l|4D,l15lŻ, ||6,
rr813,119,'llD,

72,73

tPAtc,2P^JC, IP/PF,
2PlPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Uwaga nie spełnia wymog w formalnych'
Wnoszący uwagę zobowiązanyjest poda swoje
inrię i nazwisko oraz adrcs zamicszkania albo
nazwę jednostki organizacyjnej i adres jej
siedziby.
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3 20'06.Ż022 Moje dzialki lezące bezpośrednio pny działkach
wyznaczonych do zmiany zagospodarowania terenu. Kupując
działki w ww. okolicy wybieraliśmy tereny wiejskie' z
naturalną roślinnością z daleka od miejskiego zgiełku.
Właściciele działek użytkują je by dalej prowadzi swe
gospodarstwa i karmiÓ zwierzęta. Zabierając im moŻliwośÓ
upraw ziemi będą musieli zlikwidowaÓ swoje domowe
gospodarstwa. Wnoszę' kw związkll z ewenttlalnymi
zmianami nie zostaly podjęte konsultacje społeczne. Kupując
działkę w 201312014 r. nie wiedzieliśmy o planach/zmianach
zabudowy. Nie zostaliśmy r wnież teraz poinformowani przez
w jta, soĘsa, radnych gminy ani od samego Urzędu Gminy o
ewentualnych zmianach. Brak zebrari sołeckich, brak
zainteresowania o planach właścicieli wobec ww. działek.
Wymienione działki połoŻone są blisko wjazdu na autostradę
co umożliwia szybki dojazd do pracy. Pny zmianie MPZP
zmienią się warunki zycia mieszkancow na gorsze. Nasza
okolicajest piękn4 zielonai chcemy zeby taka została.

działki nr ewid.
88n,89t2,90/t,
9t/t,93/t,94/t,

9st3,96t3,97 ,98,
99, t02lt, t03/t,
104/1, 105,280/1,
280lŻ,Ż92' I|0l1'
lil/I, il2, il3,

lt4l2, 15D, n6,
rr8l3, t19,7112,

t5.

IPruC,2PruC, IP/PF
2PlPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowani u przestrzennym
(zwrrnej tlalcj u.p.z.p. ) gwa antu.j ą obywateltlnr
szeroki udział w procedurze sporządzenia planu
miejscowego, przy czym kluczowe znaczenie dla
postępowania planistycznego w tym zakresie ma
regulacja art. 17 ww' ustawy, kt ra bezpośrednio
określa zasady partycypacji społecznej' Zgodnie z
art. l7 pkt I u.p.z.p. W jt Gminy Mirisk
Mazowiecki poinformował mieszkaric w gminy o
przystąpieniu do sporządzenia projektu planu:
. zamieszczając ogłoszenie w gazecie: ,,Nowy

Dzwon" zdnia17.03 nr ll (118 )i2021,,,Co
słychaÓ'' Nr I|-I22l-28 marcaZlŻI r. oraz
,,Głos Ziemi Miriskiej'' Mwzec 202L,

. publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.20Ż| r. orazna
tablicy ogłoszeli Urzędu Gminy,

. listownie przekazując do soĘs w (pismo z
dnia l6 marca 2021 r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłoszeri w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkanc w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego,
okeślonym w art. 17 pkt 9 u.p.z.p., było
ogłoszenie przez W jta Gminy w prasie
miejscowej, przez obwieszczenie oraz
udostępnienie informacji w BiuleĘnie Informacji
Publicmej na swojej stronie podmiotowej, atakŻe
w spos b z-łłyczajowo przyjęĘ w danej
miejscowości' o l,vyłożeniu projektu planu do
publicmego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko do
publicmego wglądu. ogłoszenie o wyłożeniu
projektu planu ukazało się:
. w prasie - ,J'{owy Dzwon" w dniu 11.05.2022

r. nr L9 (|Ż45|2022 oraz ',Głos 
Ziemi

Mirlskiej",
. na tablicach ogłosze Urzędu Gminy oraz na

tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich sołtys w wsi z
dnialL.05'2022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszka c w,

. na stronie BIP Urzędu Gminy Mitisk
Mazowiecki (data publikacji |L.05.Ż022 t.).

Wyłożenie do publicznego wglądu trwało od
19.05.2022r. do 09.06.Ż0Ż2r., przez kolejne dwa
tygodnie tj. do23.06.2022 r. można było składaÓ
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłożenią w dnil23.05.2022 r. o godz. 16.00

zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami. w powyższym
czasie istniała także możliwoś kontakfu
telefonicznego, mailowego jak r wnież osobistego
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stawiennictwa w Unędzie Gminy oraz rozmowy z
pracownikiem merytorycznym. Z mozliwości tych
skorzystala ciryśÓ mieszkiuro w tl ozym świadczą
uwagi złożone do projektu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszkaric w, ani
właścicieli grunt w obszaru objętego pĄektem
procedowanego dokumentu. Mając powyższe na
uv,tadzs, zuzut dotyczący',nie podjęc ia konsultacj i
sp ołecznych'' jest bezpodstawny.

4 20.06.Ż0ŻŻ Nie zgadzam się na zmianę przemaczrnia mojej działki. W
zlłłiązku z planowanymi zmianami projektu miejscowego
planu przestrzennego moszę o wyłączenie działki nr 968 z
ww. planu. Proszę o przeprowadzenie konsultacji społecmych
z poinformowaniem mieszkaric w i właścicieli działek,
kt rych owy plan dotyczy' Pozostałe uwagi Zawarte są w
załącz;l:.il'a.
1. W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu w/w

projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu wnoszę o wyłączenie z zakresu
planu terenu Wsi Niedziałka Druga nr działek
ewidencyjnych 88/ l, 89/2, 9011, 9l/1, 931 l, 9411, 95 /3,
9 6/3, 97, 98, 99, I 021 I, 1 03 / t, t04 I r, | 0 s, 280 I r, 280 D,
292, I|0lI' ||v|, |LŻ, ll3, Il4D, Il5l2, 116, l 18/3' l l9'
7Il2,72'73 - omaczone Symbolem: IPNC,ŻPNC oraz
IP/PPF. Na prrytoczonym obszarze obecnie obowiązują
zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwalonego przez Radę Gminy Mitisk
Mazowiecki, Uchwała nr X)7405l04 z dnia 16 sierpnia
2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obręb w wsi StaraNiedziałka i Niedziałka
Druga w Cminie Mi sk Mazowiecki i chcemy żeby tak
zostało. Jednocześnie wskazuję, iż został złożony wniosek
o usunięcie w trybie pilnym naruszenia prawa
proceduralnego i materialnego zaistniałego w uchwale nr
)OfiV111.333.2022 Rady Gminy Mirisk Mazowiecki dnia
|7 marca202Ż r. w sprawie ,,Zmiany Sfudium
uwarunkowali i kierunk w zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mi sk Mazowiecki" dla
Miejscowości Niedziałka Drugą w szczeg lności
rozstrzygnięÓ ilw uchwĄ zawaĘch w przepisach dziafu
lipkt 1. ppkt. 1.2.

2. Wnoszę o zmianę kwalifikacji działki nr 96/3 Symbol
IPNC,ZPNC oraz IP/PPF (tereny zabudowy
produkcyjnej' obiekt w usługowych o powierzchni
sprzedażry powyżej Ż000 r* oruzzabudowy produkcyjnej,
przemysłowej, skład w, infrastruknrry, magazyn w
wysokiego składowania oraz instalacji fotowoltaicmych)
na Tereny omaczone symbolem ,,MRj" to tereny
zabudowy zzgrodowej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciązliwych
przrmaczone do użytkowania istniejącej zabudowy
zagrodowej, w tym modemizacji i rozbudowy oraz na

działka nr ewid.
9613

oraz działki nr
ewid.

88/r,8912,90n,
9r/r,931t,941t,

9513,9613,97 ,98,
99, 102/1, r03tr,
r04ll, rc5,28011,
280D,292, tr0ll,
111/1,112,113,

II4rŻ, I|5lŻ, lL6,
rt8R, tr9,1tn,

'12,73

lPruC,2PruC, IP/PF,
2PIPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Ad l)
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie ,,wyłqczenie
z zakresu phnu terenu Wsi Niedziałką Druga nr
działek (...) omaczonych rymbolem: ]P/UC,
2P/UC oraz I P/PPF'. Projekt planu jest
sporządzarry zgodnie z uchwałą Nr
XXIV .225.2021 Rady Gminy Mi sk Mazowiecki
z dnia28 sĘcmia202| r. Podjęcie uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obliguje W jta
dojej wykonania w granicach określonych w tej
uchwale.

Ad 2)
Zgodnie z ut. 15 ust. I ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ,, (...) w jt sporządza projekt planu
miejscowego (...) zgodnie z zapisami sfiidium oraz
z pnepisami odrębnymi, odłoszqcymi się do
obszanl objętego planem (...)". Jednocześnie art'
9 ust.4 ww. ustawy stanowi, że ,,Ustalenia
studiun sqwiążqce dla organ w gnfuy przy
sporzqdzaniu plan w miejscotłych''. Wskazane w
pĄekcie planu tereny:
. PruC - tereny zabudowy produkcyjnej i

zabudowy usługowej, w Ęm obiekt w
usługowych o powierzchni sprzedzy powyzej
2000 m2;

o P/PF - tereny zabudowy produkcyjnei,
przemysłowej, składÓw, magazyn w oruz
produkcji energii z odnawialnych źr deł energii
wykorzystujących energię słoneczną o mocy
przekcaczającej l00kW wraz ze strefą
ocfuonną;

zostĄ okeślone zgodnie z dokumentem
kieruŃowym okeślającym kierunki polityki
przestrzennej gminy tj. Sfudium uwaruŃowa i
kierunk w zagospodarowania przestrzennego
gminy Mi sk Mazowiecki uchwalonym uchwałą
Nr )O(VVI41/09 Rady Gminy Mi sk Mazowiecki
z dnia 12 sierpnia 2009 r. oraz zmienionym
uchwałą Nr )oo(VI|.333.2022 Rady Gminy
Milisk Mazowiecki z dnia L7 marca202Ż r.
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Podstawę formułowania załoŻefl i ustaleir Studium
ijego zmiany, a co za tym idzie r wniez
wskazania teren w przeznaczonyoh pod
urbanizację stanowiła przeprowadzona ocena
potrzeb i możliwości rozwoju, uwzględniająca w
szczeg lności: analizy ekonomiczne'
środowiskowe i społeczne, prognozy
demografi cme, możl iwości sfi nansowania
komunikacji oraz infrastruktury technicmej i
społecznej, a takŻe bilansu teren w
przemacmnych pod zabudowę. Sporządzone
analiry, prognozy i bilanse były postawą do
określenia polityki przestrzennej gminy, a w
konsekwencji wyznaczenia teren w
przemacznnych pod zabudowę, w tym teren w:

Pruc i P/PF oraz teren w wyłączonych spod
zabudowy. Wyznaczenie zgodnie z wolą
wnioskodawcy, w projekcie planu mĘscowego
terenow ,,I,IRj - zabudowy zagrodowej z
dopus zczeniem zabudowy m ie sz kaniow ej

położonych poza wyznaczonymi jednostkami

osadniczymi o zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej określonymi w Studium ijego
zmianie, stałoby w sprŻgczności z bilansem
potrzeb i moŻliwości rozwojowych gminy,
będącym podstawą przyjętych w obowiązującym
Studium i jego mrianie rozlłłiąza: prznsfizennych.
Ponadto w planie miejscow1łn zgodnie z
obowiązującymi przepisami nie moŻna wyznaczać
teren w łączących funkcję zabudowy zagrodowej
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
Wymaczenie z kolei samej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, jak to opisano
povłyżrj, byłoby r wnieŻ niezgodne z
obowiązującymi przepisami.

Ad 3)
Wspomniany w uwadze zarulŃ dotyczący

,nierzetelnej, źIe wykonanef' prognozy
oddziaływania na środowisko jest bezpodstawny.
ZawartośÓ progrozy została opracowana w
dostosowaniu do obowiązujących pzepis w tj.

afi.51'52 i 53 Ustawy z dnia 3 pździemika 2008
r. o udostępnieniu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społecze stwa w ocfuonie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko @z. U z2022t. poz' 1029 zp źn.

r. oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Mirisku Mazowieckim pismo znak:
zN'9022'30'z02l z dnia 30 marcaŻ0Żl t.
Prawidłowoś zapis w pro grrozy została ta(<żs

i usług n ieuc iqż liwych",

tereny oznacz'one symbolem 
',R" 

nieruchomości rolnetj.
takiej jak obowiązuje w obecnym MPZP Uchwalonego
przez Radę Gminy Miflsk Mazowiecki, Uchwała nr
XXl405l04 z dnia !6 sierpnia 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obręb w wsi Stara Niedziałka i Niedziałka Druga w
Gminie Mirisk Mazowiecki.
. Wskazuję żc jest to moja własnoś , lt ra podlcga

ochronie prawnej własności m.in. KonsĘltucja
gwarantuje poszanowanie prawa własności, kt re w tym
przypadku nie zostało uszanowane

C nie z$adzam się z taką zmianę' miałam inne plany dla tej

działki.
o Wskazuję, ze ta dzialka ewidencyjna była planowana do

zabudowy przez moją rodzinę(cÓrkę, wnuczkę) iĘ.
o Działka majduje się w bardzo atrakcyjnym miejscu np'

blisko do wjazdu na autostradę co umożliwia szybki
dojazd do pracy np. w Mi sku Mazowieckim, Siedlcach,
Warszawie,

o blisko sklep ok 3 km szkoła, cichą spokojna okolica
Jak powstanie MPZP zmienią się warunki zycia
mieszkar1c w na gorsze np. Hałas z jednej strony
lotnisko z drugiej.
. Dopuszczenie do takiej zabudowy IPNC,2PIUC oraz

IP/PPF jak i pozwolenie na wszelkie usługi miszczy
występujących przedstawicieli fauny o charakterze
ochronnym jak i pospo|iĘm m'in' bobr w, saren,
dzik w, lis w, łasic, wydr, kuropatw' sikorek, bocian w
biaĘch, dzięcioła dvŻego, orła oraz całą roślinność
będącą istotnym elementem krajobrazu i stanowiącą o
jakości zycia mieszkanc w i uwarunkowaniach
zdrowotnych.

3. wnoszę o rzetelną (usunięcie/zmianę) Prognozę
oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Miirsk
Mazowiecki obejmującego części miejscowości Niedziałka
Druga Pn' ,,Niedziałka Druga lnwesĘcyjna" z maja2022 r.

sporządzona przrz Krzysztofa Parczewskiego
. kt ra uwzględni profil działalności jaki ma by na tym

terenie.
o Zapisyjakie są w projekcie planu pozwalają na

nieograniczony profi l działalności.
o kl rajest nierzetelną źle wykonaną
o r Żni sig od stanu faktycznegojakijest naobszarze

objętym MPZP.
o Dopuszczenie do takiej zabudowy IPNC,ZPNC oraz

IP/PPF jak i pozwolenie na wszelkie usługi miszczy
występujących pzedstawicieli fauny o charakterze
ochronnym jak i pospolitym m.in. bobr w, saren,
dzik w, lis w, łasic, wydr' kuropatw, sikorek, bocian w
biĄch' dzięcioła dużego, orła oraz całą roślinność
będącą istotrym elementem kajobrazu i stanowiącą o
jakości życia mieszkanc w i uwaruŃowaniach
zdrowotnych.
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4. wnoszę o zmianę powierzchni czynnej biologicznle z L0yo

na co najmniej 30%. Jak pozostanie |0Yowiązać się będzie
m.in. ze znaczącym ograniczeniem moŻliwości odbioru
pnez glebę wody deszczowej zwłaszczA podczas obfi tych,
nawalnych opad w deszczu' Jest to o tyle istotne' że bliskie
sąsiedztwo obszaru, kt rego dotyc7y sfudium
charakteryzuje się znacznymi spadkami terenu or^z
znajduje się odnoga rzeki Srebmej wokoło kt Ę są tereny
podmokłe i bagniste. obecniejuŹ występują lokalne
podtopienia domostw przy ul Olszowej.

5. wnoszę o ujawnienie lnwestorą kt ry zapoczątkował
kierunek zmian w MPZP Inwestor jest znany tylko Gminie
- wynika to z pisma z dnia 15 maja2022 r. WÓjta Gminy
Mirisk Mazowiecki.
. Gmina dziala na korryść inwestorą a nie mieszkanc w,

kt rzy nie wiedzieli o zmianie MPZP.
o Gmina promuje inwestora i chce pośredniczy w Ęm

promowaniu (spzedaty)
o nie wiemy co to za inwestycją

6. Wnoszę o ujawnienie jaki będzie profil działalności objęĘ
MPZP' dotyczy to bezpośredni mojej osoby, rodziny chcę
wiedzieÓ jakie decyzje dalej podejmować.

7. Podnoszę, że nie zostały podjęte konsultacje społeczne'
. Nie wiedziałem o zachodzących zmianach,
. Brak informacji od Gminy, w jtą sołtysą radnych

gminy
. Brak zebran sołeckich na kt rych można było

poinformować o zmianach
o brak zapewnienia udziału mieszkanc ilwłaścicieli w

pracach nad zmianą MPZP.
. nie zachowanie jawności i przejrzystości procedur

planisĘcmych d. brak spotkarl z mieszka cami.
9. Wskazuję, żc zmianaMPZPjcst nieuzasadniona" bo MPZP

będzie on nie wykonalny, martwy.
l0. Wskazuję, że w przypadku uchwaleiria tego MPZP będzie

on nie wykonalny, martvyy. Ponieważ my jako mieszkaircy
i właściciele Ęch nieruchomości się na niego nie
zgadzamy. Nie sprzedamy swoich nieruchomości.

11. wnoszę o zmianę stawki procentowej sfużącej naliczeniu
jednorazowej olaty od wzrostu wartości nieruchomości w
wyniku uchwalenia planu z I0%o na 0%o - dla teren w P/PU
i P/PF tj. tak jak jest w jeszczę obowiąz]JjącymtvPZP z
2004 r.

potrvrcrdzona przez Regionalncgo Dyrektora
ochrony Środowiska w Warszawie' kt ry pismem
znak: WooŚJII .4IO'4',1 5.20Ż|.lD z dl a 7
pużdziem1ka2021 r. zaopiniował projekt planu
wraz z prognoą oddziaływania na środowisko
oraz Paristwowego Powiatowego lnspektora
Sanitamego w Mirisku Mazowieckim (pismo
znak: 7,N.9022.84.2021 z dnia27 lipca2021 r.),
kt ry zaopiniował pod względem wymagarl
higienicznych i zdrowotnych projekt planu wraz z
prognoą oddziaływania na środowisko bez
zaslrzeŻe .

Ad 4)
Ze względu na specyfikę i charalter wskazanego
w projekcie przeznaczenia terenu, ustalenie
udziału procentowego powierzchni biologicmie
czynnej na poziomie 30% nie jest zasadne. Zarztt
dotyczący wzrostu zagrożenia wystąpienia
lokalnych podtopieri jest bezpodstawny. Ustalenia
projekn'r planu miejscowego' w szczeg lności
zasady modemizacji, rozbudowy i budowy
system w infrastruktury technicmej, wynikające z
potrzeb ochrony środowiską regulują zasady
odprowadzaniaw d opadowych i/lub
roztopowych. Dodatkowo okeślone w
dokumencie zasady ochrony środowiską przyrody
i kajobrazu kulfurowego, obligują do
przestrzegania przepis w odrębnych doĘcących
starrdard w.jakości środowiską w szczeg lności
w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeit
oraz promieniowania elektromagtetycmego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiązarl techniczrych, technologicmych i
organizacyjnych wynikających z obowiązujących
przepis w prawa.

Ad s,6,9, 10)
Zagadnienia poruszane w uwadze nie

,,lM e s t i onuj q u s t aleri przyj ę ty c h w p r oj e kc ie
planu" (o czym stanowi w art. l8 ust. I ustawy z
dnia}7 muca2003 r. o planowaniu i
zagospodalowaniu przestrzennym) i ze względ w
formalnych nie mogą by uwzględnione.
FakĘcma możliwoś zagospodarowania
nieruchomości' zgodnie z zdoŻeniami planu'
zaleĘ m3n. od kwestii własnościowych, kt re to
nie są przedmiotem ani też nie mieszczą się w
zakresie ustaleri planu miejscowego.

Ad 7)
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Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zwanej tlalej u.p.Z.p.) gwiuarttują obywatelom
szeroki udział w procedurze sporządzenia planu
miejscowego, przy czyrn kluczowe znaczenie dla
postępowania planistycznego w tym zakresie ma
regulacja art. l7 ww. ustawy, kt ra bezpośrednio
określa zasady paĘcypacji społecznej. 7,go<Inie z.

art. l7 pkt I u.p.z.p. W jt Gminy Mirisk
Mazowiecki poinformował mieszkarrc w gminy o
przystąpieniu do sporządzenia projektu pl anu :

. zamieszczając ogłoszenie w gazecie: ,,Nowy
Dzwon" zdnial7.03 nr ll (1 186)2021,,,Co
słycha '' Nr II-122l-28 marca2lZl r. oraz
,'Głos Ziemi Mi skiej'' Marzec 202l,

o publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.2021 r. orazna
tablicy ogłoszeli Urzędu Gminy,

o listownie przekazując do soĘs w (pismo z
dnia l marca202l r.) obwieszczenie do
wyłieszenia na tablicach ogłoszefr w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszka c w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego,
okeślonym w art. 17 pkt 9 u.p.z.p., było
ogloszenie przsz W jta Gminy w prasie
miejscowej, przez obwieszczonie oraz
udostępnienie informacji w BiuleĘnie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, atakże
w spos b zwyczajowo pŻyjęty w danej
miejscowości, o wyłożeniu projektu planu do
publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten proj e|<twraz z
prognozą oddziaływania na środowisko do
publicmego wglądu' ogłoszenie o wyłozeniu
projektu planu ukazało się:
o w prasie - ,J.{owy Dzwon" w dniu 11.05.2022

r. nr 19 (1245\2022 oraz ,,Głos Ziemi
Miriskiej",

o na tablicach ogłosze Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich sołtys w wsi z
dnia|I.05.Ż022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkanc w,

. na stronie BIP Urzędu Gminy Mitisk
Mazowiecki (data publikacji I1.05.Ż022 r.).

WyłoŹenie do publicznego wglądu trwało
19.05.Ż022 r. do 09.06.2022 r., przez kolejne dwa

Ęgodnie, do 23.06.202Ż r' możrra było składa
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłozenią w dniu23'05.Ż022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publicmą nad przajętymi
w projekcie plarru rozwiązaniami' W powyzszym
czasie istniała także możliwość kontaktu
telefonicmego, mailowego jak r wnież osobistego
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stawiennictwa w Unędzie Gminy oraz rczmowy z
pracownikiem merytorycznym. Z moŻliwości tych
skorzystała część mieszka c w tl ozym świadczą
uwagi złoŻone do projektu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszkanc w, ani
właścicieli gnlnt w obszaru objętego projektem
procedowanego dokumentu. Mając powyŻsze na
uwadze zarzut dotyczący 

',nie 
podjęcia konsultacji

sp ołe c znyc h'' jest bezpodstawny.

Ad n)
z arl. 36 ust. 4 ustawy z dnia21 marca

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jezeli w związku z uchwaleniem
planu miejscowego albo jego zmianą wartość
nieruchomości wzrosłą a właściciel lub
uŻytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomośÓ,

W jt pobierajednorazową opłatę ustaloną w tym
planie, określoną w stosunku procentowym do
wzostu wartości nieruchomości. opłata ta jest
dochodem własnym gminy i gmina nie może
rezygnować z jej pobieranią jeśli zaistnialy
okoliczności dojej nałożenią co możp mie
miejsce w przedmiotowej sytuacji.

z przepisami, wysokość opłaty
planisĘcznej możB wynieśÓ nawet 30%. W jt
zdecydował się jednak na ustalenie przedmiotowej
opłaty dla teren w P/LJC i P/PF na poziomie l0%,
czyli 3-kotnie nizszym od poziomu
maksymalnego.

5 Ż0.06'2022 Wskazuję, źe jest to moja własność, kt ra podlega ochronie
prawnej własności m. in. KonsĘtucja gwaranfuje
poszanowanie prawa własności' kt re w tym przypadku nie
zostało uszanowane. Wskazuję, Że ta działka ewidencyjna i
dwie pozostałe były planowane do zabudowy przez moje
dzieci. Działka majduje się w atrakcyjnym miejscu
widokowym i klimatycznym. Bliski dojazd do szkoły' cicha i
spokojna okolicL Załąc7nik szn]k I

1. W zllłiązkuzwyłożeniem do publicznego wglądu ilw
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu wnoszę o wyłączenie z zakresu
planu terenu Wsi Niedziałka Druga nr działek
ewidencyjnych 881 I, 8912, 901 l, 9ll l, 9311, 9411, 9513,
96t3, 97, 98, 99, r02l 1, 1031 r, 104/r, rcs, 28011, 280D,
292, rtD/\ ltvt, trz, tt3, ll4D,1r5D,116,1 18/3, I 19,

7L12,72,73 - oznaczone Symbolem: IPNC,ŻPNC oraz
IP/PPF. Na przytoczonym obszuzr obecnie obowiąują
zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwalonego przez Radę Gminy Mi sk
Mazowiecki, Uchwała nr )oV405l04 z dnia 1 sierpnia
2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

działki nr ewid.
87tr,881r,88D
oraz działki nr

ewid. 88/1,89/2,
90n,9v1,93/r,

94tr,9sR,968,97,
98,99, l02lt,

103/1, 104/1, 105,
280/1,280D,292,
ttoll, llul, lr2,
t13, Lt4D,ll5/2,
116, 118/3, u9,

7112,72,73

IPruC,2PruC, IP/PF,
2PIPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Ad 1)

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie,,wyhczenie
z zalłesu planu terenu Wsi Niedziałlra Druga nr
działek (...) omaczonych symbolem: lP/UC'
2P/UC oraz LP/PPF'. Projekt planujest
spotządzany zgodnie z uchwałą Nr
)ff'IY .225.2021 Rady Gminy Mirisk Mazowiecki
zdnia28 sĘcmia}0}I r' Podjęcie uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obliguje W jta
dojej wykonania w granicach okeślonych w tej

uchwale.

Ad2)
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,, (... ) w j t sporzqdza projekt planu
miejscowego (...) zgodnie z zapisami studium orąz
z przepisami odrębnymi, odnoszqcymi się do
obszaru objętego planen (...)". Jednocześnie art.

9 ust.4 ww. ustawy stanowi, że,,Ustalenia

Och

A

D'*z {Łot>.c u-BĘĘ
anych
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przestrzennego obręb w wsi Stara Niedziałka i Niedziałka
Druga w Gminie Mirisk Mazowiecki i chcemy Żeby tak
zostało. Jednocześnie wskazuję, iŻ zoslał złoŻony wniosek
o usunięcie w trybie pilnym naruszenia prawa
proceduralnego i materialnego zaistniałego w uchwale nr
XXXVlll.333.2022 Rady Gminy Mirisk Mazowiecki dnia
17 marca2022 r. w sprawie ,,Zmiany Studium
uwarunkowari i kierunk w zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mirisk Mazowiecki" dla
Miejscowości Niedziałka Druga' w

szczeg lności rozstrzygnięÓ w/w uchwały zawaĘch w
przepisach działu li pkt l. ppkt. 1.2.

2. Wnoszę o zmianę kwalifikacji działki nr 88/1 Symbol
lPruC,2PruC oraz IP/PPF (tereny zabudowy
produkcyjnej' obiekt w usługowych o powierzchni
sprzeduŻy powyżej 2000 m2 oraz zabudowy produkcyjnej,
przemysłowej, skład w, infrastruktury, magazyn w
wysokiego składowania oraz instalacji fotowoltaicznych)
na Tereny omaczone symbolem,,MRj" to tereny
zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usfug nieuciązliwych
przę7naczone do uzytkowania istriejącej zabudowy
zagrodowej, w Ęm modemizacji i rozbudowy oraz na
tereny oznaczone symbolem,,R" nieruchomości rolnetj.
takiej jak obowiąuje w obecnym MPZP Uchwalonego
przez Radę Gminy Mirisk Mazowiecki, Uchwała nr
XXl405l04 zdnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obręb w wsi Stara Niedziałka i Niedziałka Druga w
Gminie Mi sk Mazowiecki.
. Wskazuję że jest to moja własnoś , kt ra podlega

ochronie prawnej własności m.in. Konstytucja
gwarantuje poszanowanie prawa własności, kt re w tym
przypadku nie zostało uszanowane

C nie zEadz.un się z taką zmianę, miałam inne plany dla tej
działki'

. wskazuję, Żetadziałkaewidencyjna była planowana do
zabtldowy ptzez moją rodzinę(c rĘ, wnuczkę) iĘ.

. Działkamajduje się w bardzo atrakcyjnym miejscu np.

blisko do wjazdu na autostradę co umożliwia szybki
dojazd do pracy np. w Mirisku Mazowieckim, Siedlcach,
Warszawie,

o blisko sklep ok 3 km szkoła , cichą spokojna okolica
Jak powstanie MPZP zmienią się warunki zycia
mieszkaric w na gorsze np. Hałas zjednej strony
lotnisko z drugiej.
o Dopuszczenie do takiej zabudowy IPNC,ZPNC oraz

lP/PPF jak i pozwolenie na wszelkie usługi miszczy
występujących przcdstawicicli fauny o charokterze
ochronnym jak i pospolitym m.in. bobr w, saren,
dzik w, lis w' łasic' wydr, kurclpatw, sikorek, bociarl w
biĄch, dzięcioładtngo, orła oraz całą roślinnośÓ
będącą istotnym elementem kajobrazu i stanowiącą o
jakości zrycia mieszka c w i uwarunkowaniach
zdrowotnych.

studium sq wiqżqce dla organ w gminy pr:y
spor:qd:aniu plan w miejscowych". Wskazane w
projekoie planu tcreny:
. P/UC - tereny zabudowy produkcyjnej i

zabudowy usługowej, w tym obiekt w
usługowych o powierzchni sprzedazy powyŻej
2000 m'Ż;

. P/PF - tereny zabudowy produkcyjnej,
przemysłowej' skład w, magazyn w oraz
produkcji energii z odnawialnych źr deł energii
wykorzystujących energię słoneczną o mocy
przekraczającej l00kW wraz ze strefą
ochronną;

zostały okeślone zgodnie z dokumentem
kierunkowym określającym kierunki polityki
przestrzennej gminy tj. Studium uwarunkowan i
kierunk w zagospodarowania przestrzennego
gminy Mi sk Mazowiecki uchwalonym uchwałą
Nr XXVV141/09 Rady Gminy Mirisk Mazowiecki
z dnia 12 sierpnia 2009 r. oraz zmienionym
uchwałą Nr XXXVilI.333.202Ż Rady Gminy
Mirisk Mazowięcki z dnia I7 marcaŻ022 r.

Podstawę formułowania założeri i ustaleri Studium
ijego zmiany, a co za tym idzie rÓwnież
wskazania tefen w przemaczonych pod

urbanizację starrowiła przeprowadzona ocena
potrzeb i możliwości rozwoju, uwzględniająca w
szczegolności: analiry ekonomiczne,
środowiskowe i społecme' prognozy
demograficzne, możliwości sftnansowania
komunikacji oraz infrastruktury technicznej i
społecznej, a takze bilansu teren w
przemaczony ch pod zabudowę. Sporządzone
ana|izy, prognozy i bilanse były postawą do
okeślenia poliĘki przestrzennej gminy, a w
konsekwencji wymaczenia teren w
przemaczonych pod zabudowę, w tym teren w:

Pruc i P/PF oraz teren w wyłączonych spod
zabudowy. Wymaczrnie zgodnie z wolą
wnioskodawcy, w projekcie planu mĘscowego
teren w ,),IRj - zabudoły zagrodowej z
d opu s z c ze n ie m za b udowy mi e s z kani ow ej

i usług nieucĘżIiwyclf',
położonych po7A u,lymaczonymi j ednostkami
osadnicrymi o zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej okeślonymi w Sfudium i jego
zmianie, stałoby w sprzecmości z bilansem
potrzeb i możiwości rozwojowych gminy,
będącym podstawą przyjęĘch w obowiązującym
Sfudium i jego zmianie rozwiązari przestrzennych.
Ponadto w planie miejscowym zEodnie z
obowiązującymi przepisami nie moŻna wyzlaczać
teren w łącących funkcję zabudowy zagrodowej
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną'
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Wyznaczenie samej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jak to opisano powyŻej, byloby
r wniez niezg<ltlne z obowiązującylni przcpisarni.

Ad 3)
Wspomniany w uwadze zarzut dotyczący
,,nierzete lnej' źle wykorunef' prognozy
odrlziaływania na środowisko jest bezpodstawny.
Zavłartość prognozy została opracowana w
dostosowaniu do obowiązujących przepis w tj.

aft. 5|, 52 i 53 Ustawy z dnia 3 pździemika 2008
r. o udostępnieniu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeIlstwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U zŻ022r.poz. 1029 zp źn.

zm.), a tak:żr wyĘcmych Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie pismo znak:

WOOS-lll.4l1.108.2021.JD z dnia l0 maja 2021

r. oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Mi sku Mazowieckim pismo znak:

ZN.902Ż.30'Ż0Ż1 z dnia30 marca20Ż1 r.

Prawidłowoś zapis w progrrozy została także
potwierdzona pzez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, kt ry pismem
znak: wooŚ-ilI .410.47 5.Ż02L.JD z dnia 7
płżdziemika}02l r. zaopiniował projekt planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Mirlsku Mazowieckim (pismo
znak: ZN.9022.84'Ż02l z dnia Ż7 lipca 202l r.),
kt ry zaopiniował pod względem wymagan
higienicznych i zdrowotnych pĄekt planu wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko bez
zastrzęże -

Ad 4)
Ze względu na specyfikę i charakter wskazanego

w projekcie plmu pruemaczsnia terenu, ustalenię
udziału procentowego powierzchni biologicmie
czynnej na poziomie 30% nie jestzuadne. Zuzut
doĘczący wzros tlr zAgI ożeni^ wstąpienia
lokalnych podtopieli jest bezpodstawny. Ustal nia
projekfu planu miejscowego, w szczcg lnoŚci

zasady modemizacji, rozbudowy i budowy
system w infrastrukfury technicznej, wynikające z
potrzeb ochrony środowiską regulują zasady
odprowadzaniaw d opadowych i/lub

roztopowych. Dodatkowo określone w
dokumencie zasady ochrony środowiską przyrody

i krajobrazu kulfurowego, obligują do
przestrzegania przepis w odrębnych doĘczących
standaId wjakości środowiską w szczeg lności
w zakresie hałasu, wibracji, emisji zarrieczyszczeir

oraz promieniowania elektromagnetycmego, tym

3' wnoszę o rzetelną (usunięcie/zmianę) Prognozę
oddziaĘwania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Miftsk
Mazowiecki obejmującego części miejscowości NiedziaIka
Druga Pn. ,,Niedziałka Druga Inwestycyjna" zma1a2022 r.

sporządzona przez KI zy s^ofa P arczewskiego
o kt ra uwzględni profil działalności jaki ma byÓ na tym

terenie.
. Zapisy jakie są w projekcie planu pozwalają na

nieograniczony profi l działalności.
. kt ra jest nierzetelna, ż|e wykonaną
o r żni się od stanu fakĘcznegojakijest na obszarze

objęĘm MPZP.
. Dopuszczenie do takiej zabudowy IPNC,ZPNC oraz

IP/PPF jak i pozwolenie na wszelkie usługi miszczy
występujących przedstawicieli fauny o charakterze
ochronnym jak i pospolitym m.in. bobrÓw, saren,

dzik w, lis w, łasic, wydr, kuropatw, sikorek, bocian w
biaĘch, dzięcioła dużego, orła oraz całą roślinność
będącą istotrrym elementem kajobrazu i stanowiącą o
jakości życia mieszka c w i uwarunkowaniach
zdrowotnych.

4. Wnoszę o zmianę powierzchni czynnej biologicmie z l0%
na co najmniej 30%. Jak pozostmie |IYowiązać się będzie
m.in. ze znaczącym ograniczeniem możliwości odbioru
przez glebę wody deszczowej zwłuzczapodczas obfitych,
nawalnych opad w deszczu' Jest to o tyle istotne, że bliskie
sąsiedztwo obszaru, kt rego dotyczy sfudium
charalrteryzuje się macmymi spadkami terenu oraz
znajduje się odnoga rzeki Srebmej wokoło kt rej są tereny
podmokłe i bagniste. obecniejuż występują lokalne
podtopienia domostw przy ul Olszowej.

5. Wnoszę o ujawnienie Inwestora, kt ry zapoczątkował
kierunek zmian w MPZP Inwestor jest many tylko Gminie
- wynika to z pisma z dnia 15 maja2022 r. W jta Gminy
Mi sk Mazowiecki.
. Gmina działa na korzyŚć inwestorą a nie mieszkarlc w,

kt rzy nie wiedzieli o mrianie MPZP.
o Gmina promuje inwestora i chce pośrednicryć w Ęm

promowaniu (sprzedaĘ)
. nie wiemy co to za inwestycją

. Wnoszę o ujawnieniejaki będzie profil działalności objęty
MPZP, dotyczy to bezpośredni mojej osoby, rodziny chcę
wiedzieÓ jakie decyzje dalej podejmować.

7. Podnoszę, że nie zostały podjęte konsultacje społecme,
o Nie wiedziałem o zachodących zmianacĘ
o Brak informacji od Gminy, w jtą sołłsą radnych

grninY
. Brak zebrari sołeckich na kt rych można było

poinformowaÓ o zmianach
. brak zapewnienia udziału mieszka cÓilwłaścicieli w

pracach nad zmianą MPZP.
o nie zachowanie jawności i przejrzystości procedur

planistycznych tj. brak spotkan z mieszka cami.
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9' Wskazuję, Że zmianaMPZP jest nieuzasadniona, bo MPZP
będzie on nie wykonalny, ma't!vy.

l0. Wskazuję, Że w przypadku uchwalenia tego MPZP będzie
on nie wykonalny, maltwy. PoniewaŻ my jako mieszkalicy
i właściciele tych nieruchomości się na niego nie
z.ga<lz'amy ' Nie sprzerlamy swoich nieruchomości.

l l. wnoszę o zmianę stawki procentowej słuŻącej naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrosfu wartości nieruchomości w
wyniku uchwalenia planu z l1%ona0%o - dla teren w P/PU
i P/PF tj. tak jak jest w jeszcze obowięującymMPZP z
2004 r.

samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiąza technicznych' technologicmych i
organizacyjnych wynikających z obowipujących
przepis w prawa.

Ad s,6,9, 10)
Zagadnienia poruszane w uwadze nie
,'lfi\estionujq ustale przyjętych vl projekcie
planu" (o czym stanowi w art. I 8 ust. I ustawy z
dniaŻ7 mucaŻ003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym) i ze względ w
formalnych nie mogą być uwzględnione.
FakĘcma moŻliwośÓ zagospodarowania
nieruchomości, zgodnie z załoŻeniami planu,
zaleĄ m.in. od kwestii własnościowych, kt re to
nie są przedmiotem ani też nie mieszcą się w
zakresie ustale planu miejscowego.

Ad 7)
Przepisy ustawy z dniaŻ7 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zwanej dalej u.p.z'p.) gwarantują obywatelom
szeroki udział w procedurze sporządzenia planu
miejscowego, przy czym kluczowe maczenie dla
postępowania planistycznego w tym zakresie ma
regulacja art. 17 ww. ustawy, kl ra bezpośrednio
okeśla zasady paĘcypacji społecmej. Zgodnie z
art. 17 pkt I u.p.z.p. W jt Gminy Mi sk
Mazowiecki poinformował mieszkanc w gminy o
przystąpieniu do sporządzenia projekfu planu:
. zarnieszczając ogłoszenie w gazecie: ,,Nowy

Dzwon" z dnia 17.03 nr 11 (l 18 )2021, ,,Co
słychaÓ'' Nr 1I-|Ż2l-Ż8 marca20Żl r. oraz

',Głos 
Ziemi Mi skiej'' Muzec 20Ż|,

o publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.202I r. orazna
tablicy ogłosze Urzędu Gminy,

o listownie przekazując do sołtys w (pismo z
dnia 16 marca 2021 r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłoszeIi w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkanc w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego,
określonym w art. 17 pkt 9 u.p.z.p., było
ogłoszenie przez W jta Gminy w prasie
miejscowej, przez obwieszczśnie oraz
udostępnienie informacji w BiuleĘnie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, atakłŻe
w sposÓb z,ltyczajowo przyjęty w danej
miejscowości, o wyłożeniu projektu planu do
publiczrrego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z
prognoą oddziaływania na środowisko do
publicmego wglądu. ogłoszenie o wyłożeniu
projekfu planu ukazało się:
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. w prasie - ,Nowy Dzwon" w dniu I L05.2022
r. nr 19 (I245)lŻ02Ż oraz ,,Glos Ziemi
Mi skiej",

. na tablicach ogłoszeti Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich soĘs w wsi z
dniaIL05.Ż022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkanc w,

. na stronie BIP Urzędu Gminy Mirisk
Mazowiecki (data publikacji I 1.05.2022 r.).

wyłożenie do publicznego wglądu trwało
19.05.2022 r. do 09.06.2022 r., przez kolejne dwa
tygodnie, doŻ3.06.20Ż2 r. moŻna było składać
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłożenią w dniu23.05.2022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjęĘmi
w projekcie planu rozwiązaniami. W powyższym
czasie istniała także moŻliwość kontakfu
telefonicmego, mailowego jak r wnież osobistego
stawiennictwa w Unądzie Gminy oraz romtowy z
pracownikiem merytorycmym. Z mozliwości tych
skorzystała częśÓ mieszkanc w o czym świadczą
uwagi złożone do projektu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszka c w, ani
właścicieli grunt w obszaru objętego projektem
procedowanego dokumentu. Mając powyxze na
uwadzr zarzlt dotyczący ,nie podjęcia konsultacii
sp ołe człtych" jest bezpodstawny.

Ad 11)
Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia Ż7 muca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przęstrzennym' jężęli w związku z uchwaleniem
planu miejscowego albo jego zmianą wartość
nieruchomości wzrosłą a właściciel lub
uzytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomośÓ,
W jt pobierajednorazową opłatę ustaloną w tym
planie, okeśloną w stosunku procentowym do
wzrostu wartości nieruchomości. opłata ta jest
dochodem własnym gminy igminanie moŻe
rezygnowalz jej pobieranią jeśli zaistniaĘ
okolicmości do jej nałożenią co moŻe mie
miejsce w przedmiotowej sytuacji.
Zgodnie z przrpisami, wysokość opłaty
planistycmej może wynieść nawet 30%. W jt
zdecydował się jednak na ustalenie przedmiotowej
opłaĘ dla teren w PruC i P/PF na poziomie 10%,
czyli 3-krotnie niższym od poziomu
maksymalnego.
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6 20.06.202Ż W związku z planowanymi zmianami projektu miejscowego
planu zagospodarowan ia przestrzennego wnoszę o wyłączen ie

działki nr 89/3 z ww. planu' Nie zgadzam się na zmiane
przemaczenia mojej działki bez przeprowadzenia konsultacji
społecznych. Pozostałe uwagi zawarte są w zalączniku.
1. W zwiąku z wyłożeniem do publicznego wglądu Ww

projektu miejscowego planu zagospodarowania
przcstrzcnnego terenu wnoszę o wylączenie z zakresu
planu terenu Wsi Nisdziałka Druga nr działek
ewidencyjnych 881 l, 8912, 9011, 9111, 9311, 94/ t, 95/3,
9 613' 97, 98, 99, l 0a L I 03 l I, |04l |' l 05' 280 l l, Ż80 D'
292, I |0 l 1' | | | l |' l 12, 1 13, l I4rŻ, I l 5 lŻ' | | 6' l l 8/3' l l 9'
71/2,'1Ż,73 - oznaczone Symbolem: |PNC,ZPNC oraz
1P/PPF. Na przytoczonym obszilze obecnie obowiązują
zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwalonego przez Radę Gminy MiIisk
Mazowiecki, Uchwała nr )oV405/04 z dnia l6 sierpnia
2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obręb w wsi Stara Niedziałka i Niedziałka
Druga w Gminie Mirisk Mazowiecki i chcemy żeby tak
zostało. Jednocześnie wskazuję, iż został złożony wniosek
o usunięcie w trybie pilnym naruszenia prawa
proceduralnego i materialnego zaistniałego w uchwale nr
)OO(VI11.333.2022 Rady Gminy Mirisk Mazowiscki dnia
17 muca2022 r. w sprawie,lmiany Studium
uwarunkowari i kierunk w zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mi sk Mazowiecki" dla
Miejscowości Niedziałka Drugą w szczeg lności
rozstrzygnięć ww uchwały zawaĘch w przepisach działu
li pkt l. ppkt. 1.2.

2. Wnoszę o zmianę kwalifikacji działki nr 89/3 Symbol
IPNC,ZPNC oraz IP/PPF (tereny zabudowy
produkcyjnej, obiekt w usługowych o powierzchni
sprzedaŻy powyzej 2000 m2 oraz zabudowy produkcyjnej,
prz.emysłowej, skład w, inaastruktury, magazynÓw
wysokiego składowania oraz instalacji fotowoltaicznych)
na Tereny omaczone symbolem,,MRj" to tereny
zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usfug nieuciązliwych
prza7naczone do urytkowania istniej ącej zabudowy
zagrodowej, w tym modemizacji i rozbudowy oraz na
tereny omaczone symbolem,,R'' nieruchomości rolnetj.
takiej jak obowiązuje w obecnym MPZP Uchwalonego
przez Radę Gminy Mi sk Mazowiecki' Uchwała nr
XXl405l04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obręb w wsi Stara Niedziałka i Niedziałka Druga w
Gminie Mirisk Mazowiecki.
o Wskazuję że jest to moja własność, kt ra podlega

ochronie prawnej własności m.in. Konstytucja
gwaranĘe poszanowanie prawa własności' kt re w Ęm
przypadku nie zostało uszanowane

. nie zgadzarn się z taką znianę, miałam inne plany dla tej
działki.

działka nr ewid.
89/3

oraz dzrałki nr
ewid.

88t1,89n,90/t,
9Ur,93lt,94n,

9st3,96t3,97 ,98,
99,102/L, t03t|,
104/1, 105,280/1,
280D,Ż92, Il0l]' 'lltil, lt2, ll3,
II4r2' II5lŻ' l|6'
tr8l3, rt9,7lD,

72,73

lPruC,2PruC, IP/PF,
2PIPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Ad l)
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie 

''wyłqczenie
= 

:akresu planu terenu Wsi Niedziałka Druga nr
dzialek (...) omaczonych symbolem: IP/UC,
2P/UC oraz I P/PPF- . Prqekt planu jest
spotządzany zgodnie z uchwałą Nr
XXIV .225'Ż02I Rady Gminy Mifrsk Mazowiecki
z dnia 28 stycznia 202 1 r. Podjęcie rrchwały o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obliguje W jta
do jej wykonania w granicach okeślonych w tej
uchwale.

Ad2)
Zgodnie z art. I 5 ust. I ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ,, (...) w jt sporzqdza projekt planu
miejscowego (...) zgodnie z zapisami studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszqcymi się do
obszaru objętego planem (... )'' . Jednocześnie art.

9 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że ,'Ustalenia
studium sqwĘĄce dla organ w gminy przy
sporzqdzaniu plan w mĘscowych''. Wskazane w
projekcie planu tereny:
. PruC - tereny zabudowy produkcyjnej i

zabudowy usfugowej, w tym obiekt w
usługowych o powierzchni spfzedży powyżej
2000 m2;

o P/PF - tereny zabudowy produkcyjnej,
przemysłowej, skład w, magazy n w or az
prodŃcji energii z odnawialnych źr deł energii
wykorzysfuiących energię słonecmą o mocy
pnekraczzjącej 100kW wraz ze strefą
ochronną;

zostaĘ okeślone zgodnie z dokumentem
kieruŃowym okeślającym kierunki polityki
pruestrzennej gniny tj. Studium uwarunkowan i
kierunk w zagospodarowania prz strŻennego
gminy Mfuisk Mazowiecki uchwalonym uchwałą
Nr )O(VVI41/09 Rady Gminy Mi sk Mazowiecki
z dnia 12 sierpnia 2009 r. oraz zmienionym
uchwałą Nr )OO(V\I'333.20Ż2 Rady Gminy
Mirisk Mamwiecki z dnia l7 rnarcaŻOŻŻ r.
Podstawę formułowania założe i ustale sfudium
i jego zniany, aco zarym idzie r wnież
wskazania teren w przeznaczonych pod
urbanizację stanowiła przeprowadzona ocena
potrzeb i możliwości rozwoju' uwzględniająca w
szczeg Iności: analizy ekonomicme,
środowiskowe i społeczne, prognozy
demograftcme, moijliwości sfinansowania
komunikacji oraz infrastruktury technicmej i
społecznej, a takźp bilansu teren w
ptzemaczany ch pod zabudowę. Sporządzone
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o Wskazuję. ze ta działka ewidencyjna byla planowana do
zabudowy pr zez moją rodzinę(c rkę, wn uczkę) itp.

. Działka znajduje się w bardzo atrakcyjnym miejscu np.
blisko do wjazdu na autostradę co umoŻliwia szybki
dojazd do pracy np. w Mirisku Mazowieckim, Siedlcach,
Warszawie,

o blisko sklep ok 3 km szkoła, cichą spokojna okolica
Jak powstanic MPZP zmienią się warunki Ącia
mieszkaric w na gorsze np. Hałas zjednej strony
lotnisko z drugiej.
. Dopuszczenie do takiej zabudowy |PNC'ŻPIUC oruz

1P1PPFjak i pozwolenie na wszelkie usługi zniszczy
występujących przedstawicieli fauny o charakterze
ochronnym jak i pospoliĘm m.in. bobr w, saren,
dzik w, lis w, łasic, wydr, kuropatw, sikorek, bocian w
białych, dzięcioła dużego' orłaoraz całą roślinność
będącą istofrrym elementem kajobrazu i stanowiącą o
jakości zycia mieszkanc w i uwarunkowaniach
zdrowotnych.

3. Wnoszę o rzetelną (usunięcie/zmianę) Prognozę
oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Milisk
Mazowiecki obejmującego części miejscowości Niedziałka
Druga Pn. ,,Niedziałka Druga Inwestycyjna" z maja2022 r.

sp orządzona przez Kr zy s ofa P uczewsk iego
. kt ra uwzględni profil działalności jaki ma być na Ęm

terenie.
o Zapisy jakie są w projekcie planu pozwalają na

nieogtaniczony profi l działalności.
o kt rajest nierzetelną źle wykonaną
o r Żni się od stanu faktycmego jaki jest na obszarze

objętym MPZP.
. Dopuszczenie do taliicj zabudowy IPNC,2PNC oraz

IP/PPF jak i pozwolenie na wszelkie usługi miszczy
występujących przedstawicieli fauny o charaklerze
ochronnym jak i pospoliĘm m.in. bobr w, saren'
dzik u lis w, łasic, wydą kuropatw' sikorek, bocian w
biaĘch, dzięcioła dużego, orła oraz całą roślinnośÓ
będącą istotnym elementem krajobrazu i stanowiącą o
jakości życia mieszkanc w i uwarunkowaniach
zdrowotnych.

4. Wnoszę o zmianę powierzchni czynnej biologicmie z 10%
na co najmniej 30%' Jak pozostanie Ll%owiązać się będzie
m.in. ze maczącym ograniczeniem możliwości odbioru
ptzez g|ebę wody deszczow ej zwłuzcza podczas obfitych,
nawalnych opad w deszczu. Jest to o tyle istotne, ze bliskie
sąsiedztwo obszaru, ktÓrego dotyczy sfudium
charakteryzuje się znacznymi spadkami terenu oraz
majduje się odnoga rzeki Srebmej wokoło kt Ę są tereny
podmokłe i bagniste. obecniejuż występują lokalne
podtopienia domostw prry ul Olszowej.

5. Wnoszę o ujawnienie Inwestorą kt ry zapocątkował
kierunek zmian w MPZP Inwestor jest znany tylko Gminie
- wynika to z pisma z dnia 15 maja2022 r. W jta Gminy
Mi sk Mazowiecki.

ana|izy' prognozy i bilanse były postawą do
określenia polityki przestrzennej gminy, a w
konsekwencji wyznaczenia teren w
przeznaczonych pod zabudowę, w tym teren w:
P/Uc i P/Pr, oraz terenow wyłączonych spod
zabudowy. Wyznaczenie zgodnie z wolą
wnioskodawcy, w projekcie planu miejscowego
teren w ,,ilRj - zabudowy:agrodowej z
dopuszczeniem zabudotuy mie szlcaniowej
jednorodzinnej i usług nieuciąŻliwych'''
położonych poza wznacmnymi jednostkami
osadnicrymi o zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej okeślonymi w Studium ijego
zmianie' stałoby w sprzeczności z bilansem
potrzeb i możliwości rozwojowych gminy,
będącym podstawą przyjętych w obowiąującym
Studium i jego zmianie rozwiązai-r przestrzennych.
Ponadto w planie miejscowym zgodnię z
obowiązującymi przepisami nie można wymaczać
teren w łącących funkcję zabudowy zagrodowej
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
Wymaczenie samej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, j ak to opisano powyżej' byłoby
r wnież niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Ad 3)
Wspomniany w uwadze zatzut doĘczący
,,nierzetelnej, źle wykonanef ' prognozy
oddziaływania na środowisko jest bezpodstawny.
Zawutość prognozy została opracowana w
dostosowaniu do obowiązujących przepisÓw tj.
art. 51 , 5Ż i 53 Ustawy z dnia3 pażdziemikaZDlł
r. o udostępnieniu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społeczeristwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko @z'U z202Żr.poz' 1029 zp źn.
zm-)' a takŻe wficznych Regionalnego Dyrel1ora
ochrony Środowiska w Warszawie pismo zrrak:
WOOS-[I.4I l. 108.202 l.JD z dnia I0 mala 2021
r. oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Mi sku Mazowieckim pismo mak:
2N.9022.30.2021 z dnia30 marca}O2t r.

Prawidłowość zapis w prognozy mstała tĄkżE
potwierdzona przez Regionalnego Dyrektora
ochrony Środowiska w Warszawie, kt ry pismem
mak WooŚ-III.4I0.4'1 5.20Żl.JD z dnia7
paździemika}l2l r. zaopiniował projekt planu
wraz z plogtroą oddziaĘwania na środowisko
oraz Palistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Mirisku Mazowieckim (pismo
znak: 2N.9022.84.20Ź1 z dnia 27 lipca 2021 r.),
łt ry zaopiniował pod względem wymagan
higienicmych i zdrowotnych projekt planu wraz z
prognozą oddziaĘwania na środowisko bez
zaslfzeże ..
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. Gmina działa na korzyśÓ inwestora' a nie mieszkanc w,
kt rzy nie wiedzieli o zmianie MPZP.

o Gmina promuje inwestora i chce pośredniczyć w tym
promowan i u (sprze deży)

o nie wiemy co to za inwestycją
. Wnoszę o ujawnienie jaki hęctzie prrrfil <lziała|ności objęĘ

MPZP, dotyczy to bezpośredni mojej osoby' rodziny chcę
wiedzieć jakie decyzje dalej podejmować.

7. Podnoszę, że nie zostały podjęte konsultacje społeczne,
. Nie wiedzialem o zachodzących zmianach,
o Brak informacji od Gminy, wÓjtą soĘsą radnych

gminy
o Brak zebran sołeckich na kt rych moma było

poinformowa o zmianach
o brak zapewnienia udziału mieszkalic dwłaścicieli w

pracach nad zmianą IvIPZP .

o nie zachowanie jawności i przejrzystości procedur
planistycmych tj. brak spotka z mieszka cami.

9. Wskazuję, k zmianalvIPZP jest nieuzasadnioną bo MPZP
będzie on nie wykonalny, martwy.

10. Wskazuję, że w przypadku uchwalenia tego MPZP będzie
on nie wykonalny, martwy. Poniewaz my jako mieszkaricy
i właściciele Ęch nieruchomości się na niego nie
zgadzany. Nie sprzedamy swoich nieruchomości.

l 1. Wnoszę o zmianę stawki procentowej służącej naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w
wyniku uchwalenia planu z l0%o na IYo - dla teren w P/PU
i P/PF tj. tak jak jest w jeszcze obowiązującymMPZP z
2004 r.

Ad 4)
Ze względu na specyfikę i charakter wskazanego
w projekcie planu przeznaczenia terenu, ustalenie
udziału procentowego powierzchni biologicznie
czynnej na poziomie 30% nie jest zasadne. Zaratt
dotyczący wzrosL zagrożenia wystąpienia
lokalnych podtopieri jest bezpodstawny. Ustalenia
projelfu planu miejscowego, w szczeg lności
zasady modemizacji, rozbudowy i budowy
system w infrastruktury technicaej, wynikające z
Potzeb ootrony środowiska, regulują zasady
odprowadzaniaw d opadowych illub
roztopowych. Dodatkowo określone w
dokumencie zasady ochrony środowiską przyrody
i kajobrazu kulfurowego, obligują do
przestrzegania przepisÓw odrębnych doĘcących
standard w j akości środowiską w szczeg lności
w zakresie hałasu' wibracji' emis1i zanieczyszczril
oraz promieniowania elektromagnetycmego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiązarl technicmych, technologicmych i
organizacyjnych wynikających z obowiązujących
przepis w prawa.

Ad s,6,9, 10)
Zagadnienia poruszane w uwadze nie
,,lcwestionujq ustale przyj ę Ęch w projekcie
planu" (o crym stanowi w art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia27 marca2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym) i zc względ w
formalnych nie mogą być uwzględnione.
Faktycma mozliwośÓ zagospodalowania
nieruchomości' zgodnie z załoŻeniami planu,
za|eĘ m.in' od kwestii własnościowych, kt re to
nie są przedmiotem ani też nie mieszczą się w
zakesie ustale planu miejscowego.

Ad 7)
Przepisy ustawy z dnia27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu pzestrzennym
(zwanej dalej u.p.z.p.) gwarantują obywatelom
szeroki udział w procedurze spoządzenia plarru
miejscowego, przy cryrnHuczowe maczenie dla
postępowania planistycznego w tym zakresie ma
regulacja art' 17 ww. ustawy, kt ra bezpośrednio
okeśla zasady partycypacji społecznej. Zgodnie z
art. 17 pkt I u.p.z.p. W jt Gminy Mi sk
Mazowiecki poinformował mieszka c w gminy o
przysĘpieniu do sporządzenia projekfu planu:
o zanieszczając ogłoszenio w gazecie: ,,Nowy

Dzwon" z dnia 17.03 nr l1 (1186)2021, ,,Co
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słychac'' Nr I|-IŻ2|-28 marca202l r. oraz
..Clos Ziemi Mi skiej" Marzec2021,

o publrkując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.20Ż| r. orazna
tablicy ogloszeli Urzędu Gminy,

o listownie przekazując do soĘs w (pismo z
dnia l6 marca202l r.) obwieszczenie do
w}rłieszenia na tablicach ogloszeri w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkanc w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego.
określonym w art. 17 pkt 9 u.p.z.p., było
ogłoszenie przez W jta Gminy w prasie
miejscowej, przęz obvłieszczśnie oraz
udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także
w spos b ntyczajowopnyjęĘ w danej
miejscowości, o wyłoŻeniu projektu planu do
publicmego wglądu na co nąjmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu. ogłoszenie o wyłożeniu
projekfu planu ukazało się:
. w prasie - ,},lowy Dzwon'' w dniu I1.05.Ż02z

r. nr |9 (|245\2022 oraz ,,Głos Ziemi
Miriskiej",

o na tablicach ogłoszeri Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich soĘs w wsi z
dnia1l.05'2022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszka c w,

. na stronie BIP Urzędu Gminy Mi sk
Mazowiecki (data publikacji I 1.05.2022 r.).

Wyłożrcnie do publicmego wglądu trwało
19.05 .2022 r. do 09.06.2022 r., przez kolejne dwa

Ęgodnie, do23.06.2022 r. można było składać
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłożenią w dniu23.05.2022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publicmą nad prryjęĘmi
w projekcie planu rozwiązaniami. W powyxzym
czasie istniała talcŹe możiwość kontaktu
telefoniczrrego, mailowego jak r wnieŻ osobistego
stawiennictwa w Urządzie Gminy oraz rozmowy z
pracownikiem merytorycmym. Z możliwości tych
skorzystała częś mieszkanc w o czym świadcą
uwagi złożone do projektu.
Procedura spoządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszkanc w, ani
właścicieli gnrnt w obszaru objętęo projektem
procedowanego dokumenfu. Mając powyższe na
uwadze zuant doĘczący ,,nie podjęcia konsulncji
sp ołe cznych" jest bezpodstawny.

Ad ll)
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Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jeZeli w zwipku z uchwaleniem
planu miejscowego albo jego zmianą wartośÓ
nieruchomości wzrosła' a właściciel lub
uż.flkownik wiecrysty z}ywa tę nieruchomość,
W jt pobierajednorazową opłatę ustaloną w tym
planie, okeśloną w stosunku procentowym do
wzrostu wartości nieruchomości. opłata ta jsst
dochodem własnym gminy i gmina nie moŻe
rezygnowaÓ z jej pobieranią jeśti zaistniaĘ
okoliczności dojej nałożenią co może mieÓ
miejsce w przedmiotowej sytuacji.
Zgodnie z przepisami, wysokość opłaty
planisĘcznej może wynieś nawet 30%. W jt
zdecydował się jednak na ustalenie przedmiotowej
opłaty dla teren w PfuC i P/PF na poziomie l0olo,
czyli 3-kotnie nixrym od poziomu
maksymalnego.

't 20.06.20ŻŻ W związku z przcdstawictrictlt projcLtu trricjscowcgo planu
zagospodarowania przestrzennego obejmującego części m.
Niedziałka Druga wnoszę o wyłączenie działki 89D' kt ra jest
moją własnością z ilw planu. Działka89lŻ przsznaczonabyła
do zabudowy, zmiana jej kwalifikacji istotnie wpłynie na moje
plany Ąciowe. Nie zgadzam się na zmianę przeznaczenia
działek bez przeprowadzenia konsultacj i społecmych. Ponadto
wnoszę jak w załącmiku!
1. W związku z wyłożeniem do publicmego wglądu w/w

projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu wnoszę o wyłączenie z zakresu
planu terenu Wsi Niedziałka Druga nr działek
ewidcncyjnyoh 881 I, 8912, 90/1, 9l/1, 93 lI, 9411, 95 13,

9613,97 '98,99, I02l|' L03lI' I04lL, l05,Ż80lL,280n'
29Ż' ILol \ | I Ll l' l lŻ, I 13' I l4D, I IsD, I 16' l l8/3' l l9,
7L/2,72,73 - oznaczone Symbolem: IPNC,2PNC oraz
1P/PPF' Na przytoczonym obszarze obecnie obowiązują
zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Uchwalonego przez Radę Gminy Mitisk
Mazowiecki, Uchwała nr XX4 05 l 04 z dnia l 6 sierpnia
2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obręb w wsi Stara Niedziałka i Niedziałka
Drugaw Gminie MiIisk Mazowiecki i chcemy żeby tak
zostało. Jednocześnie wskazuję, iŻ został złoŻony wniosek
o usunięcie w trybie pilnym naruszenia prawa
proceduralnego i materialnego zaistniałego w uchwale nr
rcO(V111.333.2022 Rady Gminy Mi sk Mazowiecki dnia
17 marca2022 r. w sprawie ,,Zmiany Studium
uwarunkowari i kierunk w zagospodarowania
przestrzennego Gminy Mi sk Mazowiecki" dla
Miejscowości Niedziałka Drugą w szczeg lności
rozstrzygnięć ilw uchwaĘ zawarĘch w przepisach dziafu
li pkt l. ppkt. 1.2.

działka nr cwid.
89t2

oraz działki nt
ewid. 88/1,89/2,
90Ą,9Ur,93tr,

94tr.95t3.96R.9'1.
98,99, t0Ll1,

r03n, r04n, tos,
z80lI,280D,Ż92'
tt0lr, lrvr, trz,
I13,IT4I2,II5D,
It , I18/3, I19,

71/2,72,73

1PruC,2IruC, lTiT'T,
zPIPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Ad 1)

Nie uwzględnia się uwagi w zaklesie ,,wyłączenie
z zakresu planu terenu Wsi Niedziałka Druga nr
działek (.'.) omaczonych symbolem: ]P/UC,
2P/UC oraz I P/PPF' . Projekt planu jest
sporządzany zęodnie z uchwałą Nr
XXIV.225.2021 Rady Gminy Mirisk Mazowiecki
z dnia}& sĘcznia}OŻ| r. Podjęcie uchwały o
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obliguje W jta
dojej wykonania w granicach okeś|onych w tej
uchwale.

Adz)
Zgodnie z art. 1 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
pnestrzennym,, (... ) w j t sporzqdza projekt planu
miejscowego (...) zgodnie z mpisami studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnosącymi się do
obszaru objętego planem (...)". Jednocześnie art.
9 ust.4 ww. ustawy stanowi, Że ',Ustalenia
sfudium sq wiążqce dla organ w gminy przy
sporzqdzaniu plan w miejscowych''. Wskazanę w
projekcie planu tereny:
. PruC - tereny zabudowy produkcyjnej i

zabudowy usługowej' w tym obiekt w
usfugowych o powierzctni sprzedaŻy powyŹej
2000 m'z;

o P/PF - tereny zabudowy produkcyjnej,
przemysłowej, skład w, magazy n6w or az
produkcji energii z odnawialnych ż deł energii
wykorzystujących energię słonecmą o mocy

rlj"/^Ł o9oboc-e ećBtą16
Och anych
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2. Wnoszę o zmianę kwalifikacji dzialki nr 892 Symbol
lP/UC,2PruC oraz lP/PPF (tereny zabudowy
produkcyjnej, obiekt w usługowych o powierzchni
sprzedaży powyzej 2000 m'Ż oraz zabudowy produkcyjnej'
przemysłowej, skład w, infrastruktury, magazyn w
wysokiego składowania oraz instalacj i fotowoltaicznych)
na Tereny oznaczone symbolem ,,MRj" to tereny
zabudowy zagrodowcj z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usfug nieuciążliwych
przeznaczone do uŻytkowania istniejącej zabudowy
zagrodowej, w tym modemizacji i rozbudowy oraz na
tereny oznaczone symbolem ,,R'' nieruchomości rolnetj.
takiej jak obowiązuje w obecnym MPZP Uchwalonego
przez Radę Gminy Mirisk Mazowiecki, Uchwała nr
XXl405l04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obręb w wsi Stara Niedziałka i Niedziałka Druga w
Gminie Mirisk Mazowiecki.
. Wskazuję że jest to moja własnośÓ, kt ra podlega

ochronie prawnej własności m.in. KonsĘtucja
gwarantuje poszanowanie prawa własności, kt re w tym
pruypadku nie zostało uszanowane

. nie zgadzan się z taką zmianę, miałam inne plany dla tej
działki.

. wskazuję, że ta działka ewidencyjna była planowana do
zabudowy pnez moją rodzinę(c rĘ, wnuczkę) ię.

. Działkamajduje się w bardzo atrakcyjnym miejscu np.
blisko do wjazdu na autostradę co umożliwia szybki
dojazd do pracy np. w Mirisku Mazowieckim, Siedlcach,
Warszawie,

o blisko sklep ok 3 km szkoła ' 
cichą spokojna okolica

Jak powstanie MPZP zmienią się warunki żrycia
mięszkaric w na gorsz np. Hałas zjednej strony
lotnisko z drugiej.
o Dopuszczęnie do takiej zabudowy IPNC,ZPNC oraz

lP/PPFjak i pozwolenie na wszelkie usługi zniszczy
występujących przedstawicieli fauny o charakterze
ochronnym jak i pospolitym m.in. bobrÓw' saren,
dzik w, lis w, łasic, wydr, kuropatw, sikorek, bocian w
biĄch' dzięcioła dużego, orła oruz całą roślinnoŚÓ
będącą istotnym elementem krajobrazu i stanowiącą o
jakości zycia mieszkaric w i uwarunkowaniach
zdrowotnych.

3. Wnoszę o rzetelną (usunięcie/zmianę) Prognozę
oddziaływania na środowisko miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Milisk
Mazowiecki obejmującego części miejscowości Niedziałka
Druga Pn' ,,Niedziałka Druga Inwestycyjna" z maja2022 r '
sp orządzona przez Krzy sztofa P ar czewskie go
. kt ra uwzględni profil działalnościjaki mabyć naĘm

terenie.
. Zapisyjakie są w projekcie p|anu pozwalają na

nieograniczony profi l działalności.
. kt rajest nierzetelną źle wykonaną

przekraczającej l00kW wraz ze strefą
ochronną;

zostały określone zgodnie z dokumentem
kierunkowym określającym kierunki poliĘki
przestrzennej gminy tj. Studium uwarunkowari i
kienrnk w zagospo<tarowania przestrzennego
gminy Mirisk Mazowiecki uchwalonym uchwałą
Nr XXVVI4t/09 Rady Gminy Miirsk Mazowiecki
z dnia 12 sierpnia 2009 r. oraz zmienionym
uchwałą Nr XXXVII'333'20Ż2 Rady Gminy
Mirisk Mazowiecki z dnia |7 marca202Ż r.

Podstawę formułowania założeIi i ustaleri Studium
i jego zmiany, a co zAtym idzie r wnieŻ
wskazania teren w przemaczonych pod
urbanizację stanowiła przeprowadzona ocena
potrzeb i możliwości rozwoju, uwzględniająca w
szczeg lności: analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne, prognozy
demogtafi czne, możliwości sfi narrsowania
komunikacji oraz inftastruktury technicznej i
społecznej, a także bilansu terenÓw
przemaczony ch pod zabudowę. Sporządzone
analizy' prognozy i bilanse były postawą do
okeślenia polityki przestrzennej gminy, a w
konsekwencj i wyznaczenia teren w
przsznaczonych pod zabudowę, w tym teren w:
Pruc i P/PF oraz teren w wyłączonych spod
zabudowy. Wymaczenie zgodnie z wolą
wnioskodawcy, w projekcie planu miejscowego
teren w ,),IRj -zabudowyzagrodowej z
d opuszcze niem zabudowy mie szleaniow ej

położonych poza wyzrraczonymi jednostkami

osadnicrymi o zwartej strukturze fuŃcjonalno-
przestrzennej okeślonymi w Sfudium i jego

zmianie, stałoby w sprzecmości z bilansem
potrzeb i możliwości rozwojowych gminy,
będącym podstawą przyjętych w obowipującym
Studium i jego zmianie rozwiązan przestrzennych.
Ponadto w planie miejscowym zgodnie z
obowiązującymi przepisami nie moina wyznacza'ć
terenÓw łączących fuŃcję zabudowy zagrodowej
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Wymaczenie samej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej' jak to opisano powyżej' byłoby
r wnież niezgodne z obowiązującymi przepisami'

Ad 3)
Wspomniany w uwadze zarant dotycący
,,nierzetelnej, źle wykonaneJ' prognozy
oddziaływania na środowisko jest bezpodstawny.
Zawartoś prognozy została opracowana w
dostosowaniu do obowiązujących przepis w tj.
aft' 5l,5Ż i 53 Ustawy z dnia 3 paździemika 2008
r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego

i usfu g n ieuc iqż I iwych''
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. r Żni się od stanu faktycznegojakijest na obszarze
objęrym MPZP.

. Dopuszczenie do takiej zabudowy IPNC,ZPNC oraz
lP/PPF'iak i pozwolenie na wszelkie usługi miszczy
występujących przedstawicieli fauny o charakterze
ochronnym jak i pospolirym m.in. bobr w, soren,
dzik w, lis w, łasic, wydr, kuropatw, sikorek, bocian w
biaĘch, dzięcioła duŻego, orła oraz całą roślirrnośÓ
będącą istotnym elementem krajobrazu i stanowiącą o
jakości zycia mięszkanc w i uwarunkowaniach
zdrowotnych.

4. Wnoszę o zmianę powierzchni czynnej biologicznie z |0%o

na co najmniej 30%. Jak pozostanie l0% wiązaÓ się będzie
m.in' ze macącym ograniczeniem moŻ|iwości odbioru
przez glebę wody deszczowej zwłaszczapodczas obfiĘch,
nawalnych opad w deszczu. Jest to o tyle istotne, że bliskie
sąsiedztwo obszaru, kt rego doĘczy sfudium
charakteryzuje się macznymi spadkami terenu oraz
znajduje się odnoga rzeki Srebmej wokoło ktÓĘ są tereny
podmokłe i bagrriste. obecniejuż występują lokalne
podtopienia domostw przy ul Olszowej.

5. Wnoszę o ujawnienie Inwestorą kt ry zapoczątkował
kierunek zmian w MPZP Inwestor jest many Ęlko Gminie
- wynika to z pisma z dnia 15 maja2022 r. W jta Gminy
Mirisk Mazowiecki.
o Gmina działa na korzyść inwestorą a nie mieszkanc ą

kt rzy nie wiedzieli o zmianie MPZP.
o Gmina promuje inwestora i chce pośredniczyć w tym

promowaniu (sprzsdazy)
o nie wiemy co to za inwesĘcją

6. Wnoszę o ujawnienie jaki będzie profil działalności objęĘ
lvIPZP, doĘczy to bezpośredni mojej osoby, rodziny chcę
wiedzie jakie decyzje dalej podejmować.

7. Podnoszę, że nie zostały podjęte konsultacje społecme,
o Nic wicdziałem o zaclrodzących znriarraclr,
. Brak informacji od Gminy' wÓjtą soĘsą radnych

gminy
. Brak zebrali sołeckich na kt rych moma było

poinformowaÓ o zmianach
o brak zapewnienia udziału mieszkanc Vwłaścicieli w

pracach nad zmianą MPZP.
. nie zachowaniejawności i przejrzystości procedur

planistycznych tj. brak spotkan z mieszkaricami.
9' Wskazuję, Że zminaMPZP jest nieuzasadnioną bo MPZP

będzie on nie wykonalny, martwy.
10. Wskazuję' źrc w przypadku uchwalenia tego MPZP będzie

on nie wykonalny' martlvy. Ponieważ my jako mieszkarlcy
i właściciele Ęch nieruchomości się na niego nie
zgadzany' Nie sprzedamy swoich nieruchomości.

1l. Wnoszę o zmianę stawki procentowej sfużącej naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrosfu wartości nieruchomości w
wyniku uchwalenia planu z l0%o na 0%o - dla teren w P/PU
i P/PF tj. tak jak jest w jeszcze obowiązującym lvPZP z
2004 r.

ochronie, udziale społeczefisfwa w ochronic
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz' U z2022 r. poz. L029 z p żn.
zm.), a takize wytycznych Regionalnego Dyrektora
ochrony Środowiska w Warszawie pismo znak:
WooS-IlI'4l1.108.202l.JD z dnia l0 maja20Ż|
r. oraz Paristwowego Powiatowego lnspektora
Sanitamego w Mirlsku Mazowieckim pismo znak:
ZN.9022.30'202l z dnia 30 marcaŻlZl r'
Prawidłowość zapis w prognozy zostala takŻę
potwierdzona przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, kt ry pismem
znak: WooŚJII '4IO.475'2O2L.lD z dnia'|
pzrżdziemika2D2l r. zaopiniował projekt planu
wraz z pro9noą oddziaływania na środowisko
oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Mirisku Mazowieckim (pismo
mak: ZN.9022'84.20Żl zdniaŻ1 lipca 2021 r.),
kt ry zaopiniował pod względem wymagan
higienicmych i zdrowotnych projekt planu wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko bez
zasftzeżefi.

Ad 4)
Ze wzg|ędu na specyfikę i charakter wskazanego
w projekcie plantt przsmaczenia terenu, ustalenie
udziafu procentowego powierzchni biologicznie
czynnej na poziomie 30% nie jestzasadne. ZaŻut
dotycący wzrostu zagrożenia wystąpienia
lokalnych podtopieri jest bezpodstawny. Ustalenia
projektu p|anu miejscowego, w szczeg lności
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
system w infrzstruktury techniozncj, wynikające z
potrzeb ochrony środowiska, regulują zasady
odprowadzania wÓd opadowych i/lub
roztopowych. Dodatkowo okeślone w
dokumencie zasady ochrony środowiską przyrody

i kajobrazu kulturowego' obligują do
przestrzegania przepis w odrębnych doĘczących
standard w jakości środowiską w szczeg lności
w zakresie hałasu' wibracji' emisji zanieczyszczsh
oraz promieniowania elektromagnetycmego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiązan technicanych, tecbnologicmych i
organizacyjnych wynikających z obowipujących
przepis wprawa.

Ad 5,6,9, 10)
Zagadnienia poruszane w uwadze nie

,,kwestionujq usnlełi przyjętych w projekcie
plant' (o crymstanowi w art. 18 ust. 1 ustawy z
dnia}7 marca2003 r. o planowaniu i
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zagospodźrrowan i u przestrzennym) i ze względ w
formalnych nie mogą byÓ uwzględnione.
Faktyr:zrra nroŻ| iwość iragr-lspotlirrowania
nieruchomości, zgodnie z załoŻeniami planu,
zalęiry mJn. od kwestii własnościowych, kt re to
nie są przedmiotem ani też nie mieszczą się w
zakresie ustale planu miejscowego.

Ad 7)
Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zwanej dalej u.p.z.p.) gwarantują obywatelom
szeroki udział w procedurŻe sporządzenia planu
miejscowego, przy czym kluczowe maczenie dla
postępowania planistycmego w tym zakresie ma
fegulacja alt. 17 ww. ustawy, kt ra bezpośrednio
okleś|a zasady partycypacji społecmej. Zgodnie z
art. 17 pkt I u.p.z.p. W jt Gminy Mirisk
Mazowiecki poinformował mieszkanc w gminy o
przysĘpieniu do sporządzenia projektu planu:
. zamieszczając ogłoszenie w gazecie: ,J.łowy

Dzwon" z dnia l7 .03 nr 1l (l186)2021, ,,Co
słychać'' Nr I1-L2Żl-28 marca202| t' oraz
,,Głos Ziemi MiIiskiej'' Marzec 2021,

o publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.202I r. orazna
tablicy ogłoszeri Urzędu Gminy,

o listownie przekazując do soĘs w (pismo z
dnia 16 marca 2021 r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłosze w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanic micszkanc w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego,
określonym w art. 17 pkt 9 u.p.z.p., było
ogłoszenie przez W jta Gminy w prasie
miejscowej, przrz obwieszczsnie oraz
udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji
Publicmej na swojej sfoonie podmiotowej , atak:że
w spos b zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości, o wyłożeniu projektu p|anu do
publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko do
publicmego wglądu. ogłoszenie o wyłoŹeniu
pĄektu planu ukazało się:
o w pft$ie - ,,I.{owy Dzwon" w dniu 11.05.2022

r. nr 19 (lŻ45|202Ż oraz ,,Głos Ziemi
Miriskiej",

o natablicach ogłoszerl Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich soĘs w wsi z
dniall.05.202Ż r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszka c w,

o na stronie BIP Urzędu Gminy Mi sk
Mazowiecki (data publikacji 11.05.2022 r.).
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Wyłozenie do publicznego wglądu trwało
19'05.Ż02Żr. do09.06.20Ż2 r., przez kolejne dwa
Ęgodnie, do23.06.20Ż2 r. można było składac
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłozenią w dniu23'05.Ż02Ż r. o godz. 16.00
zorganizowano rlyskttsję publiczną na<l przyjętymi
w projekcie planu rozwiąaniami. w powyższym
czasie istniała takze mozliwość kontaktu
telefonicznego, mailowego jak r wnieŻ osobistego
stawiennictwa w Unędzie Gminy oraz rozmowy z
pracownikiem merytorycznym. Z mozliwości tych
skorzystała częś mieszka c w o czym świadczą
uwagi złożone do projektu.

Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszka c w, ani
właścicieli grunt w obszaru objętego projektem
procedowanego dokumentu' Mając powyższe na
uwadze zarzut dolyczący 

',nie 
podjęcia konsultacji

sp ołecznych" jest bezpodstawny.

Ad l1)
Zgodnie z ut.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jeŻeli w związku z uchwaleniem
planu miejscowego albo jego zmianąwartośÓ
nieruchomości wzrosłą a właściciel lub
użytkownik wieczysĘ zbywa Ę nieruchomośÓ,
W jt pobierajednorazową opłatę ustaloną w tym
planie, okeśloną w stosunku procentowym do
wzrostu wartości nieruchomości. opłata ta jest
dochodem wlasnym gminy igmina nie może
rezygnovłać z jej pobieranią jeśli zaistniaĘ
okolicmoŚci do jej nałożenią co może mieÓ
miejsce w przedmiotowej sytuacji.
Zgodnie z przrpisami, wysokość opłaĘ
planisĘcmej może wynieś nawet 30%. W jt
zdecydował się jednak na ustalenie przedmiotowej
opłaty dla teren w PfuC i P/PF na poziomie l0%,
czyli 3-kotnie niżsrym od poziomu
maksymalnego.

8 20.06.2022 Wnoszę o ujawnieniejaki będzie profil działalności objęty
MPZP. DoĘczy to bezpośrednio mojej osoby i rodziny'
Wnoszę o ujawnienie inwestorą kt ry zapoczątkował
kierunek MPZP. Inwestor jest many tylko Gminie. Gmina
dzrała na korzyśÓ lnwestorą a nte mleszkanc w, ktÓrzy nte
wiedzieli o zrnianie MPZP. Gmina promuje inwestora. Nie
wiemy co to za inwesĘcja. Podnoszę, że nie zostały podjęte
konsultacje społecme. Nie wiedzieliśmy o zachodzących
zmianach. Brak zapewnienia udziału mieszkanc w i
właścicieli w pracach nad zmianąlvPzP. Brak spotkafr z
mieszkaircami' Jeśli powstanie mpzp zmienią się warunki

działki nr ęwid.
8811,89t2,90n,
9ut,93lt,94lt,

9st3,96t3,97,98,
99, Iu',)t1, ru',3il,
t04n,105,280n,
28012,292, tt0/1,
rrvr, trz, tt3,

tr4t2, tLst2, tt6,
ttłB,119,7U2,

72,73
obręb

lPAic,2PlrJC, IP/PF,
2PIPF

Ilwaga
nieuwzględni

ona

Zagadnienia poruszanę w uwadzę dotyczącę

',ujawnienia 
bwestord' i,profilu działalności"

nie,,kwestiomłją ustale przyjęĘch w projekcie
planu" (o czym stanowi w art. 18 ust. I ustawy z
dnra 27 muca'2U03 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym) i ze względ w
formalnych nie mogą by uwzględnione.
Plan ustala przeznaczenie oraz określa parameĘ
zabudowy i zagospodarowania terenu, nie
przesądza natomiast o docelowym ,profilu
działalnoścf'oraz o sposobie i terminie realizacji
inwesĘcji. Planowana inwestycja musi być

Ochro
}*r,@ ąĄoJe x"$aTg

Albert

nych
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życia moje i mo1cj rodziny na gorsze. Hałas zjednej strony,
lotnisko z drugiej strony!

zgodna z przeznaczeniem tcrenu określonym w
planie.

Zuzut doĘczący nie podjęcia przez Gminę
konsultacji społecznych jest bezpodstawny.
Prz'episy ustawy z'dniaŻl marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zwanej dalej u.p.z.p.) gwaranfują obywatelom
szeroki udział w procedurze sporządzenia plarru
miejscowego, pruy czym kluczowe znaczenie dla
postępowania planistycznego w tym zakresie ma
regulacja art. 17 ww. ustawy, kt ra bezpośrednio
okeśla zasady parĘcypacji społeczrrej. Zgodnie z
art. 17 pkt I u.p.z.p. W jt Gminy Mirisk
Mazowiecki poinformował mieszkancow gminy o
przystąpieniu do sporządzenia projekfu planu:
. zamieszczając ogłoszenie w gazecie: ,J.'lowy

Dzwon" z dnia 17.03 nr l1 (l186)/2021, ,,Co
słychać'' Nr II-|22l-28 marca202| r. oraz
,,Głos Ziemi Mi skiej'' Marzec 20ŻI,

. publikując obwieszczenie na sfoonie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.202I r. orazna
tablicy ogłosze Urzędu Gminy,

o listownie przekazując do soĘs w (pismo z
dnial6 muca202l r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłosze w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkarlc w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego,
okrcślonym w art' l7 pkt9 u.p.z.p., było
ogłoszenie pzez W jta Gminy w prasie
micjscowcj, przez obwieszozcnie oraz
udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, atak:Że
w spos b zwyczajowopnyjęĘ w danej
miejscowości, o wyłożeniu projektu planu do
publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten projektmazz
prognoą oddziaĘwania na środowisko do
publicmego wglądu' ogłoszenie o wyłożeniu
projektu planu ukazało się:
. w prasie - ,,Irlowy Dzwon" w dniu 11.05.2022

r. nr 19 (|245|2022 oruz ,,Głos Zlemi
Mtuiskiej",

. na tablicach ogłosze Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich soĘs w wsi z
dniaIl'05.2022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkarlc q

. na stronie BIP Urzędu Gminy Mirlsk
Mazowiecki (data publikacji 11.05.2022 r.).

Wyłożenie do publicmego wglądu trwało
19.05.2022 r. do09.06.2022 r., przez kolejne dwa
tygodnie, do 23 '06 '2022 r . moŹna było składać
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie

25



wy}oŻenią w dniu 23.05.20Ż2 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjęĘmi
w projekcie plalru rozwiązalliarni. W powyiłzynr
czasie istniała takiłe moŻliwośc kontaktu
telefonicznego, mailowęgo jak r wnieŻ osobistego
stawiennictwa w Utzędzie Gminy oraz rozrnowy z
pracownikiem merytorycznym. Z mozliwości tych
skorzystała częś mieszkanc w o czym świadczą
uwagi złoŻone do projekfu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszkanc w, ani
właścicieli grunt w obszaru objętego projektem
procedowanego dokumentu.

Ustalenia planu miejscowego, w szczeg lności
zasady ochrony środowiską przyrody i kajobrazu
kulfurowego' wynikające z potrzeb ochrony
środowiską obligują do przestrzegania przepis w
odrębnych doĘczących standard w jakości
środowiską w szczeg lności w zakresie hałasu'
wibracji, emisji zanieczyszcze oraz
promieniowania elektromagnetycznego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiąza technicmych, technologicznych i
organizacyjnych wynikąiących z obowiązujących
przepis wprawa. Dodatkowo podczas procedury
wydawania pozwolenia na budowę dla konkretnej
inwesĘcji sąsiadującej z terenami chronionymi
akustycmie, w ramach oceny oddziaływania na
środowisko, będą przeanalizowane wszelkie
potencjalne zagrożsnia złiązane z jej realizacją.

9 20.06.2022 Nie wyraŹam zgody na przekształccnic działki nr 87/5 na
działkę inwesĘcyjną/przemysłową lub jakąkolwiek inną niż
roltra lub budowlarra' Ar3uulerltuję to chęcią wybudowallia w
najblixzym czasie domujednorodzinnego na tej działce.

działka nr cwid.
g'il5

obręb

Uwaga
nieuwzględni

ona

Działka majdujc się poza granicą tcrcnu objętcgo
planem miejscowym

10 20.06.20ŻŻ Wnoszę o ujawnienie inwestorą kt ry zapoczątkował
kierunek MPZP. Inwestor jest many Ęlko Gminie - wynika to
z pismaz dnia 15 majaŻ12Ż r. W jtaGminy Mi sk
Mazowiccki' Gllrirra działa lra korzyśr! irrwcstolą a ttic
mieslta c w, kt rzy nie wiedzieli o zmianie MPZP. Gmina
promuje inwestora i chce pośredniczyć w Ęm promowaniu.
Nie wiemy co to za inwesĘcja! Wnoszę o ujawnienie jaki
będzie profil działalności doĘcącyMPZP, dotyczy to
bezpośrednio mojej osoby, rodziny. Podnoszę, że nie zostaĘ
podjęte konsultacje społeczne' Nie wiedzieliśmy o
zachodzącychzłniarrach. Brak informacji od Gminy, w jĘ
sołtysą radnych grniny. Brak zebrali sołeckich, na kt rych
moŻna było poinformować o zmianach. Brak zapewnienia
udziału mieszkanc w i właścicieli w pracach nad zmianą
MPZP. Brak spotkari z mieszka cami. Jak powstanie MPZP

działki nr ewid.
88lI,89/Ż,90ll,
9111,931r,941r,

95/3,96R,97,98,
99, r02/r, r03/r,
t04lr, rc5,2801r,
280t2,292, Ltotr,
rtll\ rtz, rt3,

It4D, ttst2, tt6,
tt8l3, rL9,7rD,

72,73
obręb

IPruC,2PruC, IP/PF
2PIPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Zagadnienia poruszane w uwadze doĘczące
,,ujawnienia ini,estord' i,profilu działalności"
nie 

',lałestionują ustale przyjęĘch w projekcie
plunu" (ts czyur stanowi w art. 18 ust. I ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu I

zagospodarowaniu przestrzennym) i ze względÓw
formalnych nie mogą być uwzględnione.
Plan ustala przemaczenie oraz okeśla parameĘ
zabudowy i zagospodarowania terenu, nie
przesądza natomiast o docelowym ,,profilu
działalności'' oraz o sposobie i terminie realizacji
inwesĘcji. Planowana inwesĘcja musi by
zgodna z prznznaczeniem terenu określonym w
planie.

ns r\o*e otsd'sŁśe Ło*tą
Ochron

e
anych
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zmienią się warunki Życia mieszkaric w na gorsze' Halas z
jednej strony, lotnisko z drugiej strony.

Zarz.Ut dotyczący nie podjęcia przez Gminę
konsultacji spolecmych jest bezpodstawny.
Przeprsy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zwanej dalej u.p.z.p.) gwarantuj ą obywatelom
szeroki udział w procedurze sporządzenia planu
miejscowego, przy czym kluczowe znaczenie dla
postępowania planistycznego w tym zakresie ma
regulacja art. 17 ww. ustawy, kt ra bezpośrednio
określa zasady paĘcypacji społecmej. Zgodnie z
art. l7 pkt I u.p.z.p. W jt Gminy Mirisk
Mazowiecki poinformował mieszkalic w gminy o
przystąpieniu do sporządzenia projektu planu:
. zunieszczając ogłoszenie w gazecie: ,,Nowy

Dzwon'' z dnia l7.03 nr l l (l l86)Ź02l' ''Co
słycha '' Nr II-l22|-28 marca2021 r. oraz
,,Głos Ziemi Mi skiej'' Marzęc Ż02I,

. publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.20Żl r. olazna
tablicy ogłosze Urzędu Gminy'

. listownie przekazując do soĘs w (pismo z
dnia l6 marca 2021 r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłosze w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkanc w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego,
określonym w art. 17 pkt 9 u.p.z.p., było
ogłoszenie przez W jta Gminy w prasie
miejscowej, prznz obwieszczenie oraz
udostępnienie ilrforrrracji w Biuletynie Infomlacji
Publicmej na swojej stronie podmiotowej, atakze
w spos b z-łlyczajowo przyjęty w danej
miejscowości, o wyłozeniu projektu planu do
publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten pĄebwrazz
prognozą oddziaĘwania na środowisko do
publicmego wglądu. ogłoszenie o wyłożeniu
projektu planu Ńazało się:
. w prasie - ,,Nowy Dzwon" w dniu I1.05.2022

r. nr 19 (L245)l2022 oraz ,,Głos Ziemi
Mi skiej",

o na tablicach ogłoszeri Uzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich sołtys w wsi z
dnia l|.05.2022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszka c ą

o na stronie BIP Urzędu Gminy Mi sk
Mazowiecki (data publikacj i ll .05 .2022 r .) .

Wyłożenie do publicznego wglądu trwało
19.05.2022r. do 09.06.2022r.. przez kolejne dwa

Ęgodnie, do23.06.Ż022t' można było składa
uwagi do projektu.Dodatkowo w czasie
wyłożenią w dniu23.05.2022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publicmą nad przyjęĘmi
w projekcie planu rozwiązaniami. W powyższym
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czasie istniała także możliwośc kontaktu
telefonicznego, mailowego jak r wnież osobistego
stawiennictwa w Unędzie Gminy oraz rozmow z
pracownikiem merytorycznyn. Z moŻliwości tych
skorzystala częś mieszkanc w o czym świadczą
uwagi złoŻone do projektu.
Procedura spoządzania planu miejscowego nie
prz.ewirluje natomiast zawiadamiania na piśmie
mieszkalic w, ani właścicieli grunt w obszaru
objętego projektem procedowanego dokumentu.

Ustalenia projektu planu miejscowego, w
szczeg lności zasady ochrony środowiska,
pnyrody i kajobrazu kulturowego' wynikające z
potrzeb ochrony środowiską obligują do
przestnegania pnepis w odrębnych dotyczących
standard wjakości środowiską w szczeg lności
w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeri
oraz promieniowania elektromagretycznego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiąza technicmych, technologicmych i
organizacyjnych wynikających z obowiązujących
przepis w prawa. Dodatkowo podczas procedury
wydawania pozwolenia na budowę dla konkretnej
inwestycji sąsiadującej z terenami chronionymi
akustycmie, w ramach oceny oddziaVwania na
środowisko' będą przeanalizowane wszelkie
potencjalne zagrożenia nł ązzne z je1 realizacją.

l1 20.06'20Ż2 od 3 0 |at j estem właścicielem działki nr 9 5 l 3, Zanięrzam
przepisa ją na własność synowi, kt ry zamierza wybudować
tam sw j dom

działka nr ewid.
95t3

obręb

?.PfiIC. I-Twaga

nieuwzględni
ona

Zgodnie z art. l 5 ust. I ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ,,(...) w jt sporzqdza proiekt planu
miejscou,ego (...) zgodnie z zapisami studium oraz
z przepisani odrębnyni, odnoszqcymi się do
obszaru objętego planen ('..)". Jednocześnie art.
9 ust. 4 ww. ustawy stanowi, Że ,,Ustalenia
sfudium sq wiqĄce dla organ w gminy przy
sporądzaniu plan w miejscowych''. Wskazane w
projekcie planu tereny PfuC - tereny zabudowy
produkcyjnej i zabudowy usfugowej, w tym
obiekt w usługowych o powierzchni sprzedazy
powyżej 2000 m2;

zostały okeślone zgodnie z dokumentem
kieruŃowym okeŚlającyn kierunki poliĘki
przestrzennej gniny tj. Studium uwarunkowan i
kieruŃ w zagospodarowania przestrzennego
gniny Mi sk Mazowiecki uchwalonym uchwałą
Nr )ONVI41/09 Rady Gminy Mi sk Mazowiecki
z dnia 12 sierpnia 2009 r. oraz zmienionym
uchwałą Nr )oo(v[I'333.2022 Rady Gminy
Mi sk Mazowiecki z dnia I'l marca20Ż2 r'
Podstawę formułowania założer1 i ustaleIi Studium
i jego zmiany, a co zatry idzie r wnież
wskazania teren w przemaczonych pod
urbanizację stanowiła przeprowadzona ocena
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potrzeb i moŻliwości rozwoju, uwzględniająca w
szczeg lności: analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne, prognozy
demografi czne, moŻl iwości sfi nansowania
komunikacji oraz infrastruktury technicmej i
społecznej, a takŻe bilansu teren w
ptzeznaczonych pod zabudowę. Sporządzone
analizy, prognozy i bilanse były postawł do
określenia polityki przestr-zennej gminy, a w
konsekwencji wyznaczenia teren w
ptzemaczonych pod zabudowę, w tym teren w
PfuC oraz teren w wyłączonych spod zabudowy
Wyznaczenie zgodnie z wolą wnioskodawcy' w
projekcie planu miejscowego teren w w ramach
kl rego moźna zrealizowaÓ 

',dom'', 
poza

wyznaczonymi jednostkami osadniczymi o
zwartej strukturze fu Ńcj onalno -przestrzennej

okeślonymi w Sfudium ijego zmianie stałoby w
sprzecmości z bilansem potrzeb i możliwości
rozwojowych gminy, będącym podstawą
przyjęĘch w obowiązującym Studium ijego
zmi anie, rczw ięa przestrzennych.

12 20.06.Ż022 W związku z wyłożnniem do publicznego wglądu ww.
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu wnoszę o wyłączenie z zakresu planu
terenu wsi Niedziałka Druga wyżej wymienionych numer w
działek ewidencyjnych. W przytoczon}łn obszarze obecnie
obowiązują zapisy miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego przez Radę Gminy Mi sk
Mazowiecki (uchwałaNr )oU405/04) i chcę żeby tak zostało.
Nie wyobrazam sobie by po powstaniu mpzp żyÓ w hałasie
mając na uwadze lotnisko zjednej strony, a kolejne ż dło
hałasu z drugiej strony. Ponadto chciałbym pobudowa się w
przyszłości na jednej z przytoczony ch działek. Ponadto nie
wiedziałem o zachodzących zmianach, nie dostałem zadnej
informacji od gminy, w jtą soĘsa, radnych.

działki nr ewid'
88/r,8912,901t,
9vr,93/r,9411,

95t3,96t3,97 ,98,
99, I02lt, r03lr,
104/1, 105,280/1,
28012,292,1r011,
rrv\ rl2,ll3,

114/2, rts12, 116,
rt8t3, rr9,71D,

72,73
obręb

IPruC,2PruC, IP/PF,
ŻPlPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Nie uwzględnia się uwagi w zakresie 
'suyłqczenie

z zal<resu planu terenu Wsi Niedziąłka Druga
wyżej wymienionych numer w działek
ewidencyjłtych" . Projekt planu jest sporządzany
zgodnie z uchwałąNr )oilV.225.2021 Rady
Gminy Mirisk Mazowiecki z dnia}8 stycznia
202l r. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obliguje W jta
do jej wykonania w granicach określonych w tej
uchwale.

Ustalenia projektu planu miejscowego, w
szczeg lnoŚci zasady ochrony środowiską
prryrody i krajobrazu kulturowego, wynikające z
potrzeb ochrony środowiską obligują do
przestrzegania przepis w odrębnych dotyczących
standard wjakości środowiską w szczeg lności
w zakesie hałasu' wibracji' emisji zanieczyszcze
oraz promieniowania elektromagnetycznego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiązari technicmych, technologicznych i
organizacyjnych wynikających z obowiązujących
przepis w prawa. Dodatkowo podczas procedury
wydawania pozwolenia na budowę dla konketnej
inwesĘcji sąsiadującej z terenami chronionymi
akusĘcmie, w ramach oceny odrlziaływania na
środowisko, będą przeanalizowane wszelkie
potencjalne zagrożnnia zl,tięaul.e zjej realizacją.
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Zgodnie z art. 15 ust. I ustawy z dniaZ7 muca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,, (... ) w j t sporzqdza projekt plunu
miejscowego (.'') zgodnie z zapisami studium oraŻ
z pźeplsaml odrębnymi, odnoszqqlmi się do
obszaru objętego planem (...)". Jednocześnie art.
9 ust. 4 ww. ustawy stanowi, że,,Ustalenia
studium sq u)iqące dla organ w gminy przy
sporzqdzaniu plan w miejscowych". Wskazane w
projekcie planu tereny:
o PfuC - tęreny zabudowy produkcyjnej i

zabudowy usługowej, w tym obielct w
usługowych o powierzchni sprzedazy powyżej
Ż000 m';'

o P/PF - tereny zabudowy produkcyjnej,
przemysłowej' skład w, mąazyn w oraz
produkcji energii z odnawialnych Źr deł energii
wykorzfshljących energię słonecmą o mocy
przehaczającej 100kW wraz ze strefą
ocfuonną;

zostały okeślone zgodnie z dokumentem
kierunkowym okeślającym kierunki poliĘki
przestrzennej gminy tj. Studium uwarunkowa i
kierunk w zagospodarowania przestrzennego
gminy Milisk Mazowiecki uchwalonym uchwałą
Nr )OffVl41/09 Rady Gminy Mi sk Mazowiecki
z dnia lŻ sierpnia 2009 r. oraz zmienionym
uchwałą Nr )fiXVIII.333.20Ż2 Rady Gminy
Mi sk Mazowiecki z dnia l7 marca2022r.
Podstawę formułowania założe i ustale Sfudium
i jego zmiany, aco za$m idzie r wnież
wskazania teren w przezraczonych pod
urbanizację stanowiła przeprowadzona ocena
potrzeb i możliwości rozwoju' uwzględniająca w
szczeg lności: analiry ekonomicme,
środowiskowe i społecme, prognozy
demograficzne, możliwości sfinansowania
komunikacji oraz infrastruktury technicmej i
społecznej, a także bilansu teren w
przsmacmny ch pod zabudowę. Sporządmne
analizy,prognozy i bilanse byĘ postawą do
okeślenia polityki przestrzennej gminy, a w
konsekwencji wyznaczenia teren w
przemacmnych pod zabudowę, w tym teren w:
PruC i P/PF oraz teren w wyłączonych spod
zabudowy. Wymaczsnie zgodnie z wo|ą
wnioskodawcy, w projekcie planu miejscowego
teren w w ramach kt rego można się
,,pobudowa ", po?a wymaczonymi jednostkami
osadniczymi o zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej okeślonymi w Sfudium i jego
zmianie stałoby w sprzecmości z bilansem
potrzeb i możliwości rozwojowych gminy'
będącym podstawą przyjętych w obowiązującym
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Studium ijego zmianie. rozwiązait
przestrzennych.

Przepisy ustawy z dnia27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zwanej dalej u.p.z.p. ) gwarantuj ą obywatelom
szeroki udział w procedurze sporządzenia planu
miejscowego, przy czym kluczowe znaczenie dla
postępowania planistycznego w tym zakresie ma
regulacja art. 17 ww. ustawy, kt ra bezpośrednio
okeśla zasady paĘcypacji społecmej. Zgodnie z
art. 17 pkt I u.p.z.p. W jt Gminy Mi sk
Mazowiecki poinformował mieszkaric w gminy o
przystąpieniu do sporządzenia projekfu planu:
. zamieszczając ogłoszenie w gazecie: ,'lllowy

Dzwon" zdnia17.03 nr ll (1186/2021,,,Co
słychać'' Nr ||-1221-28 marca2l2l r. oraz
,,Głos Ziemi Mitiskiej'' Marzrc 202|'

. publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.2021 r. orazna
tablicy ogłoszeli Urzędu Gminy,

o listownie przekazując do sołłs w (pismo z
dnia l marca 2021 r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłosze w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkarlc w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego,
okeś|onym w art. l7 pkt 9 u'p.z.p., było
ogłoszenie pnez W jta Gminy w prasie
nliejscowcj, przez obwieszczenie oraz
udostępnienie informacji w Biuletynie Informacj i
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także
w sposÓb złłyczajowo przyjęĘ w danej
miejscowości' o wyłożeniu projektu planu do
publicmego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten proj ękt wlaz z
prognozą oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu. ogłoszenie o wyłożeniu
projekfu planu ukazało się:
. w prasie - ,,Nowy Dzwon" w dniu I1.05.2022

r. nr 19 (1245\2022 onz,,GłosZięmi
Mi skiej",

o na tablicach ogłosze Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich soĘs w wsi z
dnia|I.05.2022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkanc w,

. na stronie BIP Urzędu Gminy Mitisk
Mazowiecki (data publikacji 1L05.2022 r.).

Wyłożenie do publicmego wglądu trwało
19.05.Ż022r. do09.06.2022 r., przez kolejne dwa
tygodnie, do 23 .06 .2022 r. można było składa
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłożenią w dniu23.05.2022r' o godz' 16.00
zorganizowano dyskusję publicmą nad przyjętymi
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w projekcie planu rozwiąZaniami. W powyzszym
czasie istniała takŻe moŻliwość kontakfu
telefonicinego, mailowego jak r wnież osobistego
stawiennictwa w Urzędzie Gminy oraz rozmowy Z
pracownikiem mer}'torycznym. Z możliwości Ęch
skorzystała część mieszkancÓw o czym świadcz.ą
uwagi złożone do projektu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszka c w, ani
właściciel i grunt w obszaru objętego projektem
procedowanego dokumentu.

13 20.06'20Ż2 W związku z wprowadzentem proJekfu mpzp dla
miejscowości Niedziałka Druga wyrerŻam sprzeciw przeciwko
wprowadzeniu jakichkolwiek zmian bez przeprowadzenia
konsultacji społecznych. Propozycje zawarte w mpzp
znacząco obniżają wartośÓ działek w miejscowości Niedziałka
Druga. WpĘnął negaĘwnie na środowisko naturalne, jak
r wnież obniŻą standald Źycia mieszkanc w.

dzialki nr ewid.
8811,89t2,90t1,
9vt,93il,94/1,

95/3,96R,97,98,
99,102t1, t03/1,
t04lt,105,280Ą,
280n,292,110/1,
ln/I, 112, 113,

tt4/2, Itst2, tL6,
tr8t3, n9,7tn,

72,73
obręb

IPruC,2PruC, IP/PF,
ŻPlPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

W ramach procedury miejscowego planu zostaĘ
przeprowadzone konsultacje społecme tj. zgodnie
zuL I7 pkt I u.p.z.p. W jt Gminy Mirisk
Mazowiecki poinformował mieszkanc w gminy o
przystąpieniu do sporządzenia projekfu planu:
o zanieszczając ogłoszenie w gazecie: ,Nowy

Dzwon" z dnia 17 .03 nr 11 (l186)/2021, ,,Co
słychaÓ'' Nr ||-lŻ Żl-28 marca}02l r. oraz
,,Głos Ziemi MiIiskiej'' Muzec 202I,

o publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.2021 r. orazna
tablicy ogłoszeIi Urzędu Gminy'

o listownie przekazując do sołtys w (pismo z
dnia 16 marca 2021 r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłoszeri w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkanc w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego,
okeślonym w ut. I7 pkt 9 u.p.z.p., było
o1loszenie przśz W jta Gminy w prasie
miejscowej, przez obwieszczenie oraz
udostępnienie informacji w BiuleĘnie Informacj i
Publicmej na swojej stronie podmiotowej, a takŻe
w spos b z-łtyczajowo przyjęĘ w danej
miejscowości' o wyłożeniu projektu planu do
publicmego wglądu na co nąjmniej 7 dni przed
dniem wyłozenia i wykłada ten projekt waz z
prognozą oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu' ogłoszenie o wyłoŹeniu
projekfu planu ukazało się:
. w prasie - ,Nowy Dzwon" w dniu 11.05.2022

r. nr 19 (1245\2022 oraz 
',Głos Ziemi

Mi skiej",
o na tablicach ogłoszeIi Urzędu Gminy oraz na

tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich soĘs w wsi z
dniall.05.2022 r') wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkalic w,

o na sfronie BIP Urzędu Gminy Mi sk
Mazowiecki (data publikacji 11.05.2022 r.).

Wyłożenie do publiczrrego wglądu trwało
19.05.2022 r. do 09.06.2022 r., przez kolejne dwa
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tygodnie' do23.06.202Ż r. rnoŻna było składać
uwąi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłoŻenią w dniu 23.05.2022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami. W powyższym
czasie istniała takze moŻliwość kontaktu
telefonicmego, mailowego jak r wnież osobistego
stawiennictwa w t.lrzęrlzie Gminy oraz roznowy z
pracownikiem merytorycznym. Z możliwości tych
skorzystała częś mieszkanc w o czym świadczą
uwagi złożone do projektu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszkanc w, ani
właścicieli gruntÓw obszaru objętego projektem
procedowanego dokumentu.

Zgodnie z ut. 36 ustawy z dnia 27 muca2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jeŻeli,w ruiązku z uchwaleniem planu
miejscowego albo jego zmianą korzystanie z
nieruchomości lubjej części w dotychczasowy
spos b lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczsniem stanie się niemożliwe bądź
istotnie ograniczone właściciel lub uźytkownik
wieczysĘ nieruchomości może żąda od grriny
odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę
albo wykupienia nieruchomości lubjej części.
Ustalenie wzrostu lub spadku wartości
nieruchomości następuje w ramach odrębnego
postąowania adminisfiacyjnego, po wejściu w
Źycie planu miejscowego. Wycenę zmiany
wartości nieruchomości dokonuje biegĘ
waczozn wca na podstawie operaflr
szacunkowego. Tym samym brak podstawy do
stwierdzenią iŻ ,,Propozruje zawarte w mpą
znacąco obniżajq wartość działek w
mĘ scow ości Niedziałl<a Drugd''

I4 19.06.2022 W związku z wyłożeniem do publicznego wglądu ww.
projektu miejscowego planu zagospodarowania
pzestrzennego jako sąsiad i mioszkanioo Niedziolki Drugiej
nie wyrazam zgody na zrniarrę przrznaczenia działek na
przemysłowe, gdyż \waŻan, ts zakJ ci to m j spok j i godne
życie na emeryfurze. Już wystarczająco lotrrisko sąsiadujące
daje się dobrze we znaki.

działki nr ewid.
88n,89t2,9vr,
93n,94tr,9sR,
96/3,97,98,99,

r02Ą,L03tr
obręb

2PNC Uwaga
nieuwzględni

ol)a

Zgodnie zart.15 ust. I ustawy z dnia}7 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przcstrzcruryrn ,, (...) wtljt sponqdzu projekl planu
miejscowego (...) zgodnie z zapisami studium oraz
z przepisami odrębtEmi, odnoszqcymi się do
obszaru objętego pląnem (...)". Jednocześnie art.
9 ust.4 ww. ustawy stanowi, żr ''Ustąlenia
stltdium sqwiqżqce dh organ w gminy przy
sporzqdzaniu plan w miejscowych". Wskazane w
projekcie planu teren PruC -zabudowy
produkcyjnej i zabudowy usfugowej, w tym
obiekt w usługowych o powierzchni sprzndaŻy
polvyżej 2000 m'z;

or
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zostały określony zgodnie z dokumentem
kierunkowym określającym kierunki polityki
przestrzennej gminy tj Studium uwarunkowa i
kierunk w zagospodarowania przestrzennego
gminy Mirisk Mazowiecki uchwalonym uchwałą
Nr XXVVI4li09 Rady Gminy Mirisk Mazowiecki
zdnia|Ż sierpnia2009 r. oraz zmienionym
uchwałą Nr X)o(VilI.333 '2022 Rady Gminy
Mirisk Mazowiecki z dnia 17 marca20Ż2 r.
Podstawę formułowania założeri i ustaleri sfudium
i jego zmiany, aco zatyrn idzie r wniez
wskazania teren w przemaczonych pod
urbanizację stanowiła przeprowadzona ocena
potrzeb i możliwości rozwoju, uwzgledniająca w
szczeg lności: analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społecme, prognozy
demografi czne, możliwości sfi nansowania
komunikacji oraz infrastruktury technicmej i
społecmej' a także bilansu teren w
przemaczany ch pod zabudowę. S porządzone
ana|iry, prognozy i bilanse były postawą do
określenia polityki przestrzennej gminy, a w
konsekwencji wyznaczenia teren w
przeznacmnych pod zabudowę, w tym teren w
PruC.

15 20.06.20Ż2 Na przedmiotowej działce majduje się woda miejska oraz
droga dojazdową dzięki przedmiotowym mediom
zamierzałam w przyszłości (niedalekiej) wybudowa budynek
mieszkalny.
Znacząco zostanie obniżona wartoś przedmiotowej działki,
nikt nie zakupi ode mnie tej działki zs względu na bliskość
działek inwestycyjnych, praktycmie wartoś zerowa.
Brak wiedzy rra tellrat plarlowarlej dzialalności gospodzuozej'
kt ra negatywnie wpłynie na sąsiednie działki - hałas,
nieprzyjemny zapach, zwiększony ruch samochod w
spowoduje, że mieszkanie w tej okolicy stanie się bardzo
uciązliwe a nawet niemoŹliwe'
Dalsze użytkowanie nieruchomości lub jej części w spos b
doĘchczasowy stanie się niemożiwe ze względu na
wprowadzone zmiany.
W planie zagospodarowania przestrzennego powinien
majdować się zapis chroniący prawa nabyte rolnik w
gospodarujących od wielu lat na danym terenie.
Wprowadzenie inwestycji na tereny rolnicze może
doprowadzi do bezpowrofoiej ich utraty i mrienić całkowicie
charakter rolniczy wielu teren w.
Zgodnie z zapisarti Planu zagospodarowania przestrzennego
wojew dztwa Mazowieckiego dla gminy Mfuisk Mazowiecki:
przeciwdziałanie nadmiememu prze znaczaniu grunt w
rolnych na inne cele.

działka nr ewid.
87t4

Uwaga
nieuwzględni

ona

Wnioskowana działka sąsiaduje z terenem
objęrym ustaleniami planu miejscowego.

Zgodnia z art. 36 ustawy z dnia 27 maroo 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jeżeli,w złłiązku z uchwaleniem planu
miejscowego albo jego zmianą korzystanie z
nieruchomości lubjej części w dotychczasowy
spos b lub zgodny z doĘchczźlsowym
przeznaczeniem stanie się niemożliwe bądź
istotnie ograniczone właściciel lub uzytkownik
wieczysĘ nieruchomości może Ędać od gminy
odszkodowania za poniesioną rzeczylvistą szkodę
albo wykupienia nieruchomości lub jej części'
Ustalenie wzrosfu lub spadku wartości
nieruchomości następuje w ramach odrębnego
postepowania administracyjnego, po wejściu w
zycie planu miejscowego. Wycenę zmiany
wartości nieruchomości dokonuje biegły
ri&cmzxlaw ca na podstawio operatu
szacuŃowego. Tym samym brak podstawy do
stwierdzenią iż,Jnaczqco zostanie obniżona
w arto ść przedmio tow ej działkf' .

Ustalenia projektu planu miejscowego, w
szczeg lności zasady ochrony środowiską
pnyrody i kajobrazu kulturowego' wynikające z
potrzeb ochlony środowiską obligują do
przsstzegania przepis w odrębnych dotyczących

k r
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standard w jakości środowiska, w szcz-eg lności
w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeri
oraz pronrieniowania elektronlagnetyU)łlęgo, l'ym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiąza technicznych, technologicznych i
organizacyjnych wynikających z obowiązujących
przepis w prawa.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia27 marca2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
tereny, kt rych przemaczenie plan miejscowy
zmienia, mogą być wykorzystylvane w spos b
dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania
zgodnie z tym planem.

Zuząd W ojew dziłl a Mazowieckiego w
Warszawie, pismem z dnia 29lipca2D2l r. znak
oTs-Uo43 1.28 .202I.PZ uzgodnił projekt planu.
Projekt planu pozostaje w zgodności z zadaniami
samorządowymi, o kt rych mowa w art. 39 ust. 3.
Pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, zawarłmi w Planie
Zagospodarowania Przestrzennego Wojew dztwa
Mazowieckiego - uchwała nr 22118 Sejmiku
wojew dztwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia
2018 r. @2. Urz. Woj. Maz. Z dnia}9 grudnia
2018 r. poz. 13180).

I6 18.06.2022 Wnoszę o ujawnicnie jaki będzic profil dzialalrrości objęl'y
MPZP ' Do Ęczy to bezpośrednio mojej osoby i rodziny.
Wnnszę n lljawnienin inwestora, k1 ry zapoczątkorvał
kierunek MPZP. Inwestor jest znany Ęlko Gminie.
Gmina działa na korzyŚć inwestorą a nie mieszkanc w, kt ry
nie wiedzieli o znianie MPZP. Gmina promuje inwestora.
Nie wiem co to za inwestycja!
Podnoszę, k nie zostały podjęte konsultacje społeczne.
Nie wiedzieliśmy o zachodzących zmianach.
Brak informacji od gminy, w jta, sołĘsa i radnych gminy.
Brak zebrari sołeckich na kt rych mozna było poinformowa o
zmianach.
Brak zapewnienia udziału mieszka c w i właścicieli w
pracach nad zmimą lvIPZP
Brak spotkan z mieszka cami
Jeśli powstaje MPZP zmienią się waruŃi zycia moje i mojej
rodziny na gorsze. Hałas zjednej strony lotnisko z drugiej
strony!

rlziałki lu ewid.
88t1,89t2,90/1,
93lI,94lI,9sR,
96t3,97,98,99,

I02lt, t03lI, t04n,
r05,280/1,280D,
292, rtoĄ, Itvr,
L12, I13, II4D,

I1512,116, tt8t3,
119,71D,72,73

obręb

IPruC,zPruC, IP/}F,
2PIPF

Uwaga
nieuwzględni

ono

Zagadnlenla poruszane w uwadze doĘczące

',ujawnienia inwestora" i,profilu działalnoścf'
nic ,'lat;estionujq ustale prryjęĘch w projelvie
planu"
(o czym stanowi w art. 18 ust. I ustawy z dniaZ7
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) i ze względ w formalnych nie
mogą by uwzględnione.
Plan ustala przezrraczenie oraz okeśla parametry
zabudowy i zagospodarowania terenu, nie
przesądza natomiast o docelowym ,prollu
działalnoścf'oraz o sposobie i terrninie realizacji
inwesĘcji' Planowana inwesĘcja musi by
zgodna z ptzrmaczeniem terenu okeślonym w
planie.

Zarnt dowcący nie podjęcia przez Gminę
konsultac|i społecmych jest bezpodstawny'
Przepisy ustawy z dnta27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestŹćnnym
(zwanej dalej u.p.z.p.) gwarantują obywatelom
szeroki udział w procedurze sporządzenia plarru
miejscowego, przy czym kluczowe maczenie dla
postępowania planistycmego w tym zakesie ma
regu|acja art. 17 ww. ustawy' kt ra bezpośrednio
okeśla zasady parĘcypacji społecznej. Zgodnie z

}- , o3cloq.,e z'o,gtl's z*,ry-ą,,L,łz,oest^ft'Pekłtor
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art. 17pktIu.p.z.p.W jtGminyMi sk
Mazowiecki poinformował mieszkalic w gminy o
prŻystąpieniu do sporządzenia projektu planu:
. zamieszczĄi4c ogłoszenie w gazecie: ,,Nowy

Dzwon" z dnia I7 .03 nr I I (l 186)2021, ,,Co
słychać'' Nr l l-12 2l-28 marcaŻDZ| r' oraz
,'Głos Ziemi Mi skiej'' Muzec 202l',

o publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.2021 r. orazna
tablicy ogłoszefr Urzędu Gminy,

. listownie przekazując do soĘs w (pismo z
dnia l6 marca 2021 r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłoszeri w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkanc w.

Kolejnym etapem procesu parĘcypacyjnego,
określonym w art. 17 pkt 9 u'p.z'p., było
ogłoszenie przez W jta Gminy w prasie
miejscowej, przez obwieszczenie oraz
udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a takze
w spos b zwyczajowoprzyjęty w danej
miejscowości, o wyłozeniu projektu planu do
publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten pĄe|dwtazz
prognozą oddziaływania na środowisko do
publicmego wglądu. ogłoszenie o wyłożeniu
projektu planu ukazało się:
. w prasie - ,J\lowy Dzwon" w dniu 11.05.2022

r. nr |9 (|245|2022 oraz ,,Głos Ziemi
Mi skiej",

. na tablicach ogłosze Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowyoh w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich sołtys w wsi z
dnia lI.05'20Ż2 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkanc w,

. na stronie BIP Urzędu Gminy Mi sk
Mazowiecki (data publikacji 11.05.2022 r.).

Wyłozenie do publiczncgo wglądu trwało
19.05.2022 r. do 09.06.2022 r., przez kolejne dwa
Ęgodnie, do23.06.2022t. można było składać
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłożenią w dniu23.05.Ż022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjęĘmi
w projekcie planu rozwiązaniami. W powyxzym
czasie istniała takż:e moż:liwość kontakfu
telefoniczrego' nlailowego jak r wnicż osobistego
stawiennictwa w Unędzie Gminy oraz rozmowy z
pracownikiem merytorycmym. Z możliwości tych
skorzystała częśÓ mieszka c w o czym świadczą
uwagi złożone do projekfu.
Procedura sporządzania plarru miejscowego nie
przewiduje natomiast zawiadamiania na piśmie
mieszkanc q ani właścicieli grunt w obszaru
objętego projektem procedowanego dokumenfu.
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Ustalenia projektu planu miejscowego, w
szczeg lności zasady ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulfurowego' wynikające z
potrzeb ochrony środowiską obligują do
przestrzegania przepis w odrębnych dotyczących
starrdard w jakości środowiska, w szczegÓlności
w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczer1
oraz promieniowania elektromagnetycmego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiąza technicznych, technologicmych i

organizacyjnych wynikających z obowiązujących
przepis w prawa. Dodatkowo podczas procedury
wydawania pozwolenia na budowę dla konkretnej
inwesĘcji sąsiadującej z terenami chronionymi
akusĘcznie, w ramach oceny oddziaływania na
środowisko, będą przeanalizowane wszelkie
potencj alne zagro zsnia zlł iązane zj ej real izacj ą.

I7 z0.06.z0Ż2 Wttoszę tl lzutclttą prtlgrozę odrlziaływiłria rra śrcrdowisko
miejscowogo planu zagospodarowania przostrzennogo gmin
M irisk Mazowiooki obojmującogo część mioj sooworioi
Niedziałka Druga PN '' Niedziałka Druga InwesĘcyjna" z
maja 2022 sporządzoną przez Krzysztofa P arczewskiego -
r żni się od stanu faktycmego jaki jest na obszarze objęĘm
MPZP. Pozwalając na wszelkie usfugi zniszczy występujących
przedstawicieli fauny o charakterze ochronnymjak i
pospoliĘm m.in. bobry, samy, dziki' lisy' wydry' kuropatwy,
sikorki, bociana białego, dzięcioła duŻego' orła oraz całą
roślinność będącą elementem naszego krajobrazu. Poza łm
chciałabym nadmieni wejście przemysłu w taka małą
społecmośÓ' grozi nam wypchnięciem z tego obszaru i to my
będziemy gośÓmi niepotrzebnymi.
Zanieczyszczeniajakie będą się wiązaly z przemysłem nie
pozwolą nam normalnie żyć nam i naszym dzieciom.
Poza tym gmina powinna dba o interesy mieszkaric w, a
okazuje się, że dba o inwestora i jego interesy.
Wnoszę o zmianę powierzchni crynnej biologicznie z l0%o na
co najmniej 30yo.w chwili obecnej są podtopienia
występujące po obfitych deszczach'
Wnoszę o ujawnienie inwestorą kt ry zapoczątkował
kierunek zmian.
Podnoszę że nie zostały podjęte konsultacje społecme
-Nie wiedziałam o zachodzących zmianach
-Brak informacji od gniny' W jtą sołłsą radnych gminy
-Brak zebra sołeckich na kt rych można poinformować o
zmianie
-Nie zachowanie jawności i przejrzystości procedur
planisĘcmych

-Wnoszę o zmianę stawki procentowej służącej naliczaniu
jednorazowej opłaĘ od wzrosfu wartości nieruchomości w
wyniku uchwalenia planu z l0%o na 0%o dla teren w P/PV i
P/PF tj. tak jak jest w jeszcze \t obowiązującym MPZP z
2004r.

tlziałki lrr ewid'
T9OD
obręb

Uwaga
nieurvzględni

ona

Wnioskowana działka sąsiadujc z tcrcncnl
objętym ustaleniami planu miejscowego.

Wspomniany w lwadze zxzlt dotyczący
sporządzenia,,rzete Inef' proglozy oddziaĘwania
na środowisko jest bezpodstawny . Zawartość
prognozy została opracowana w dostosowaniu do
obowiązujących przepis w tj. ut' 5l,52 i 53
Ustawy z dnia 3 pździemika 2008 r. o
udostępnieniu informacji o środowisku ijego
ochronie, udziale społecze stwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaĘwania na
środowisko (Dz' U z 20Ż2 t' poz' 1029 z p źn.
zm.), a takżr wytycmych Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie pismo znak:
wooŚ-ilI.4 l l' 1 08.202I.JD z dnia I0 maja 2021
r. oraz Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Milisku Mazowieckim pismo znak:
2N.9022.30.2021 z dnia 30 marca}0}I r.

Prawidłowość zapis w prognozy została także
p otw ier dzona przsz Regionalnego Dyrehora
ochrony Środowiska w Warszawie, kt ry pismem
znak: WOoSJII .4|0.47 5'20Żl.JD z dnia 7

patździemrka 202l r. zaopiniował projekt planu
wraz z prcgnozą oddziaĘwania na środowisko
oraz Pa stwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Mi sku Mazowieckim (pismo
znak: 2N.9022.84.2021 z dnia 27 lipca 2021 r.),
kt ry zaopiniował pod względem wymagan
higienicmych i zdrowotnych projekt planu wraz z
prognoza oddziaływania na środowisko bez
zastrzeże .

Ze względu na specyfikę i charakter wskazanego
w projekcie planu przsmacznniaterenu, ustalenie
udziału procentowego powierzchni biologicznie
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czynnej na poziomie 30% nie jest zasadne. ZarzuI
doĘczący wzrostu ZagroŻenia wystąpienia
lokalnych podtopieri jest bezpodstawny. Ustalenia
projekfu planu miejscowego' w szczeg lności
zasady modemizacji, rozbudowy i budowy
system w infrastruktury technicmej, wynikające z
potrzeb ochrony środowiską regulują zasady
odprowadzania w d opadowych i/lub
roztopowych. Dodatkowo okeślone w
dokumencie zasady ochrony środowiską przyrody
i krajobrazu kulturowego, obligują do
przestrzegania przepis w odrębnych dotyczących
standard w j akości środowiską w szczeg lności
w zakesie hałasu, wibracji' emisji zanieczyszczeil
oraz promieniowania elektromagnetycmego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiązali technicznych, technologicznych i
organizacyjnych wynikających z obowiązujących
przepis w prawa.

Zagadnienie dotyczące',ujawnienie irwestora"
nie kwestionuje ustale przyjętych w projekcie
planu (o czym stanowi w art. 18 ust. 1 ustawy z
dniaL1 muca2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym) i ze względ w
formalnych nie może byÓ uwzględnione.

Zatztlt doĘcący nie podjęcia przez Gminę
konsultacji społecznych jest bezpodstawny.
Przepisy ustawy z dnia27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zwanej dalej u'p.z.p.) gwaranfują obywatelom
szeroki udział w procedurze sporządzenia plarru
micjscowcgo, prry czym kluczowc maczenie dla
postępowania planistycmego w tym zakesie ma
regulacja art' 17 ww. ustawy, ktÓra bezpośrednio
określa zasady parĘcypacji społecmej' Zgodnie z
art. 17 pkt I u.p.z.p. W jt Gminy Mi sk
Mazowiecki poinformował mieszkanc w gminy o
przystąpieniu do sporządzenia projekfu planu:
C zarlięszpzaj4c ogłoszenie w gazecie: ,,Nowy

Dzwon" zdnial7.03 nr 1l (1186)2021,,,Co
słychal'' Nr ll-lŻŻl-28 marca}l}l r. oraz
,'Głos Ziemi Mi skiej'' Marzec 2021,

r publikując obwieszczenie na stronie
podndotowej BIP w tlniu 16.03.2021r. oraz na
tablicy ogłosze Urzędu Gminy,

o listownie przekazując do soĘsÓw (pismo z
dnia 16 marca 2021 r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłoszeIi w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkanc w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego,
okeślonym w art. l7 pkt 9 u.p.z'p',było
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ogłoszenie przez W jta Gminy w prasie
miejscowej, pŻez obwieszczenie oraz
udostępnienie informacj i w B iuletynie Informacj i
Publicmej na swojej stronie podmiotowej, a także
w sposÓb zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości, o wyloŻeniu projektu planu do
publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wlaz z
prognozą oddziaĘwania na środowisko do
publicznego wglądu. ogłoszenie o wyłożeniu
projekfu planu ukazało się:
. w prasie - ,Nowy Dzwon" w dniu I1.05.2022

r. nr 19 (1245|2022 oraz,,Głos Ziemi
Mi skiej",

o na tablicach ogłosze Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich soĘs w wsi z
dnia|l.05.Ż02Ż r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkanc w,

o na stronie BIP Urzędu Gminy Mitisk
Mazowiecki (data publikacji 11.05.2022 r.).

Wyłozenie do publicmego wglądu trwało
19.05.20zŻ r. do 09.06.2022 r', przez kolejne dwa
Ęgodnie' do23.06'20ŻŻ r. można było składać
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłożenią w dniu 23.05.2022 r. o godz. |6.00
zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjęĘmi
w projekcie planu rozwiązaniami. w powyższym
czasie istniała także moŻliwość kontaktu
telefonicmego, mailowego jak r wnież osobistęo
stawiennictwa w Urzędzie Gminy oraz rozmowy z
pracownikiem merytorycmym. Z możliwości Ęch
skorzystała część mieszka c w o czym świadczą
uwagi złożone do projekfu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszka c w, ani
właścicieli grunt w obszaru objętego projektem
procedowanego dokumentu.

Zgodnie zut.3 ust. 4 ustawy z dnia27 muca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem
planu miejscowego albo jego zmianą wartość
nieruchomości wzrosłą a właściciel lub
u{tkownik wieczysty zbwa tę nieruchomość,
W jt pobierajednorazową opłatę ustaloną w tym
planie, okeśloną w stosunku procentowym do
wzrostu wartości nieruchomości. opłata ta jest
dochodem własnym gminy i grnina nie może
rezygnować, z jej pobieranią jeśli zaistniĄ
okolicmości do joj nałoŻęnią co moźE mieć
miejsce w przedmiotowej sytuacji.
Zgodnie z pnepisami, wysokoś opłaty
p|anisĘcznej może wynieść nawet 30%' w jt
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zdecydował się jednak na usta|enie przedmiotowej
oplaty dla teren w PfuC i P/PF na poziomie l0%,
czyli 3-kotnie niŻszym od poziomu
maksymalnego.

l8 19.062022 Jako mieszkaricy i właściciele działki sąsiadującej z terenem
objęĘm zmianami zagospodarowania wnosimy o ujawnienie
inwestorą kt ry zapoczątkował kierunek zmian.
Proszę o ujawnienie profilu działalności, kt ry moze doĘczyć
działek sąsiadujących z naszą.
Nie zostały podjęte żadnę konsultacje, jako mieszkalicy nie
zostaliśmy poinformowani o Ęm fakcie.
Nie chcemy aby nasze warunki zmieniły się na gorsze, mając
na uwadze, Ze i tak z jednej strony mamy lotnisko, kt re i tak
jest bardzo uciąŹliwe' jeśli chodzi o warunki mieszkaniowe.

działki nr ewid.
88/l,89/Ż,90/l 

'9Ilt,93lI,94tr,
9513,96t3,97 ,98,
99,l02lt, t03/r,
l04lr, t05,280il,
Ż80lŻ,292' l|0ll'
111/1,112, l13,
rI4D,I1512; tr6

obręb

IPruC,zPruC, IPiPF
2P/PF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Zagadnienia poruszane w uwadze dotyczące
,,uj aw nienia inwe stora" i,prof lu działalności"
nie ,'Iopestionujq ustale przyjętych v projekcie
planu" (o crym stanowi w art. I 8 ust. 1 ustawy z
dnia21 muca2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym) i ze względ w
formalnych nie mogą by uwzględnione.
Plan ustala przeznaczenie oraz określa parametry
zabudowy i zagospodarowania terenu, nie
przesądza natomiast o docelowym ,proflu
działalności" oraz o sposobie i terminie realizacji
inwesĘcji. Planowana inwestycja musi byÓ
z5odna z przemaczeniem terenu określonym w
planie.

Zuzut dotycący nie podjęcia przez Gminę
konsultacji społecmych jest bezpodstawny.
Przepisy ustawy z dniaZ7 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zwanej dalej u.p.z.p.) gwaranfują obywatelom
szeroki udział w proceduŻe sporządzenia planu
miejscowego, przy czymkluczowe znaczenie dla
postępowania planistycmego w tym zakesie ma
regulacja art. 17 ww. ustawy' kt ra bezpośrednio
okeśla zasady parĘcypacji społęcmej' Zgodnie z
art. 17 pkt 1 u.p.z.p. W jt Gminy Mirisk
Mazowiecki poinformował mieszkar1c w gminy o
prrystąpieniu do sporządzenia projektu planu:
. zarlieszczzjlc ogłoszenie w gazecie: ,,Nowy

Dzwon" zdniaI7.03 nr 11 (l 18 )/2021,,,Co
słychać'' Nr Ll-lŻzl-Ż8 muca202l r. oraz
,,Głos Ziemi Mitiskiej'' Marzec 202l,

. publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.2021 r. orazna
tablicy ogłoszeIi Urzędu Gminy,

. listownie przekazując do soĘs w (pismo z
dnia l marca202l r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłosze w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformo\ilanie mieszkanc w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego,
okeślonym w art. 17 pkt 9 u'p.z.p.' było
ogłoszenie przez W jta Gminy w prasie
miejscowej, przrz obwieszczsnie oraz
udostępnienie informacji w BiuleĘnie Informacji
Publicmej na swojej stronie podmiotowej, atakze
w spos b zwyczajowo przyjęĘ w danej
miejscowości, o wyłoŻeniu pĄektu planu do
publicmego wglądu na co najmniej 7 dni przed
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dnienl wyłożenia i wykłada ten projckt wraz z
prognozą oddziaĘwania na środowisko do
publicznego wglądu. Ogłoszenie o wylożeniu
projektu planu ukazało się:
. w prasie - 

''Nowy 
Dzwon'' w dniu ||.05.20Ż2

r. nr 19 (|Ż45)12022 oraz,'Glos Ziemi
Miriskiej",

o na tablicach ogłoszeli Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich soĘs w wsi z
dnia ||.05.20Ż2 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkarlc w,

o na stronie BIP Urzędu Gminy Milisk
Mazowiecki (data publikacji l l.05.Ż022 r.).

Wyłożenie do publicmego wglądu trwało
19.05.2022r. do09.06.2022 r., przez kolejne dwa
tygodnie, do23.06.20Ż2 r. można było składa
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłożenią w dniu 23.05.2022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publicmą nad przyjęĘmi
w projekcie planu rozwiąaniami. W powyższym
czasie istniała także moŹliwość kontaktu
telefonicmego, mailowego jak r wnież osobistego
stawiennictwa w Unędzie Gminy oraz rozmowy z
pracownikiem merytorycznym. Z moŹliwości Ęch
skorzystała część mieszkanc w o czym świadczą
uwagi złożone do projektu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszkanc w, ani
właścicieli grunt w obszaru objętego projektem
procedowanego dokumentu.

Ustalenia planu miejscowego, w szczeg lności
zasady ochrony środowiską przyrody i kajobrazu
kulfurowego, wynikające z potrzeb ochrony
środowiską obligują do przestrzegania przepis w
odrębnych dotycących standard w jakości
środowiską w szczeg lności w zakresie hałasu,
wibracji, emisji zanieczyszcze oraz
promieniowania elekhomagnetycmego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiązari techniczrrych, technologicznych i
organizacyjnych wynikających z obowiązujących
przepis wprawa.

l9 22.06.2022 Zgłaszamy następujące uwagi:
l. Brak konsultacji społecznych spowodował, ze nie

wiedzieliśmy o zachodzącychzmianach w MPZP. Zmiuty
te są dla nas bardzo istotne. Jesteśmy wieloletnim
mieszkancami Niedziałki Drugiej. W tym roku rozpoczęła
fu budowę domu nasza c rką fu też planuję zamieszkać po
ślubie nasz syn z synową.

2. Ze względu na bliską odległość wyżej wymienionych
działek od naszego domu wyrażamy głębokie

całego projektu
zmtany

miejscowego planu
zagospodarowania

przesfzennego
obejmującego

działki
ewidencyjne nr:
88n,89D,90/t,

IPruC,2PruC, IP/PF,
2PlPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Ad l)
Przepisy ustawy z dnra}'l marca 2003 r. o
planowaniu i ząospodarowaniu przestrzennym
(zwanej dalej u.p.z'p.) gwaranfują obywatelom
szeroki udział w procedurze sporządzenia plarru
miejscowego, przy crymHuczowe maczęnie dla
postępowania planistycznego w tym zakresie ma
regulacja art. 17 ww. ustawy, kt ra bezpośrednio
określa zasady partycypacji społecznej. Zgodnie z
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Zaniepokojenie. Cicha i spokojna okolica może z powodu
zmian w MPZP pozwalających na powstanie ,,strefo
przenrysłowo usługowej'' znricnić się w pełną hałasu i
nieprzyjemnego zapachu. Warunki blowe naszej rodziny i
pozostalych mieszkanc w mogąznacznie się pogorszyc.

3. Bliskość,,stre! przemysłowej'' może mieć negatywny
wpływ na żyjące w poblizu nlłierzęta oraz całą roślinność,
może tęŻneeatywnie wpłynąÓ na zdrowie naszej rodziny i
pozostaĘch mieszkanc w.

4. obawiamy się r wnież, Że tereny zabudowy przemysłowo
produkcyjnej odstraszą potencjalnych nowych
mieszkaIic w do osiedlania się w poblizu, przez co
społecmośÓ Niedziałki Drugiej przestanie przyrutaÓ,
rozwijać się.

5. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny okolicme
nieruchomości mogą stracić na wartości. Nieruchomości
będące blisko,,streĘ przemysłowo usfugowej'' będą dużo
mniej atrakcyjne, niż w chwili obecnej, gdy okolicajest
cicha i spokojna.

6. Prosimy o informację jaki będzie profil działalności objęĘ
MPZP. Mato ogromne znaczenie dlanas jako wieloletnich
mieszkanc w jak i w kontekście plarrÓw osiedlenia w
Niedziałce Drugiej nasrych dzieci. obawiamy się, że w
ruiązku z proponowanymi zmianami w MPZP jakośÓ
Życia w Niedziałce Drugiej będzie duŻo gorsza.

W złliązkuwyzej opisanymi obawami zgłaszamy sprzeciw do
zmiany IvIPZP i wnosimy o zachowanie zapis w
obowiąujących w MPZP z2004 r.

9llt,93/t,94n,
95/3,96/3,97.98.
99,102il, t03/t,

104/1,105,
280lI'280/2'Ż92'

110/1, lll/1,
Il2,r13,Itvz,

ll5lŻ, 116' ll8l3,
119,7rD,72,73

art. l7 plft I u.p.z.p. W jt Gminy Mi sk
Mazowiecki poinformował mieszkafrcow gminy o
przystąpieniu do sporządzenia projektu planu:
. Zamieszcząiąc ogłoszenie w gazecie: ',Nowy

Dzwon" z dnia 17 .03 nr I I (l 186)/202 t, ,,Co
słychać'' Nr l1-lŻ2l-28 marca2lŻl r. oraz
,'Głos Ziemi Miriskiej'' Muzec 202|,

o publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.2021 r. orazna
tablicy ogłoszeli Urzędu Gminy,

o listownie przekazując do sołtys w (pismo z
dnia 16 muca202l r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłosze w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszka c w.

Kolejnym etapem procesu parĘcypacyjnego'
określonym w art. 17 pkt 9 u.p.z.p., było
ogłoszenie przez W jta Gminy w prasie
miej scowej, przez obw ieszczenie oraz
udostępnienie informacji w BiuleĘnie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a takze
w spos b zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości' o wyłoŻeniu projektu planu do
publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłoŻenia i wykłada ten projekt wraz z
prognozą oddziaĘwania na środowisko do
publicznego wglądu. ogłoszenie o wyłożeniu
projektu planu ukazało się:
. w prasie - ,),Iowy Dzwon'' w dniu I|.05.Ż022

t. nr 19 (1245\2022 oraz ,,Głos Ziemi
Mi skiej",

. na tablicach ogłosze/r Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich soĘs w wsi z
dnia1I.05.2022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkanc w,

o na stronie BIP Urzędu Gminy Mirisk
Mazowiecki (data publikacji 11.05.2022 r.).

Wyłozenie do publicmego wglądu trwało
19.05.2022 r. do 09.06.2022 r., przez kolejne dwa
tygodnie, do23'06.202Ż r. można było składa
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłoŻenią w dniu 23.05.2022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjęĘmi
w projekcie plarru rozwiązaniami' W powyższym
czasie istniała także możiwośÓ kontaktu
tclefoniczlego, nrailowego jak r wnież osobistego
stawiennictwa w Urządzie Gminy oraz rozmowy z
pracownikiem merytorycmym. Z możliwości Ęch
skorzystała część mieszkaric w o czym świadczą
uwagi złożone do projekfu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszkaric w, ani
właścicieli grunt w obszaru objętego projektem
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procedowanego dokumentu. Mając powy^ze na
uwadzg zarzut dotyczący ,,braku konsultacji
sp ołecznych'' jest bezpodstawny.

Ad 2)
Ustalenia projektu planu miejscowego, w
szczeg lności zasady ochrony środowiska,
przyrody i kajobrazu kulturowego, wynikające z
potrzeb ochrony środowiską obligują do
przestrzegania przepis w odrębnyclr tltrl'ycząoych
standald w jakości środowiską w szczeg lności
w zakresie hałasu, wibracji, emisji znieczyszczeil
oraz promieniowania elektromagnetycmego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
r ozw iąza tectnicznych, technolo gicznych i
organizacyjnych wynikających z obowiąujących
przepis w prawa.

Ad 3,4 i 5)
Zagadnienia poruszane w uwadze nie
,Jwestionujq ustalełi przyj ęĘch w proj ekcie
planu" (o crym stanowi w art. 18 ust. I ustawy z
dnia21 muca2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym), stanowią
natomiast subiektywną ocenę wnioskodawcy i ze
względ w formalnych nie mogą by
uwzględnione.

Ad 6)
Zagadnienia poruszane w uwadze doĘczące
,profilu działalnoścf' nie',kwestionujq ustaleli
przyjętychw projekcie plałru'' (o czym stanowi w
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia27 marca2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i
ze względ w formalnych nie mogą być
uwzględnione.
Plan ustala przemaczenie oraz określa parameĘ
zabudowy i zagospodarowania terenu, nie
przesądza natomiast o docelowym ,profla
działalnośct'oraz o sposobie i terminie realizacji
inwestycji. Planowana inwesĘcja musi być
zgodna z przemaczeniem terenu określonym w
planie.

20 22.06.2022 Zgłaszamy nutępuj ące uwagi :

l. Brakkonsultacji społecznych spowodował' że nie
wiedzieliśmy o zachodących zmianach w MPZP. Zmiany
te są dla nas bardzo istotne. Jesteśmy wieloletnim
mieszkancami Niedziałki Drugiej. W Ęm roku rozpoczęła
tu budowę domu nasza c rką tu też planuję zamieszkać po
ślubie nasz syn z synową.

2. Ze względu na bliską odległoś wyżej wymienionych
działek od naszego domu wyrażamy głębokie
zaniepokojenie. Cicha i spokojna okolica może z powodu
zmian w MPZP pozwalających na powstanie ,,strefu

działki nr ewid.
8811,89t2,90/1,
9Llr,93lr,94tr,

9513,96R,9'1,98,
99,l02lt,r03n,

t04tr,105,
280n,280D,

292,110/1, tttt1,
Itz, tr3,1t4/2,

ttsD, tt6,It8t3,
t19,7rD,72,73

lPruC,2PruC, IP/PF,
2PIPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Ad 1)

Przepisy ustawy z dniaŻ7 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zwanej dalej u.p.z.p.) gwaranfują obywatelom
szeroki udział w procedurze sporządzenia planu
miejscowego, przy crymHuczowe znaczenie dla
postępowania planistycznego w tym zakresie ma
regulacjaart. 17 ww' ustawy, kt rabezpośrednio
określa zasady parĘcypacji społecmej. Zgodnie z
art. 17 pkt I u.p.z.p. W jt Gminy Mi sk
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przemysłowo usługowej'' zmienić się w pelną halasu i
nieprŻyjemnego Zapachu. Warunki bytowe naszej rodziny i
pozostałych mieszkanc w m ogą znacznie się pogorszyÓ.

3. Bliskość ',stref, przemysłowej'' moŻe mieĆ negatywny
wplyw na Żyjące w pobliżu zwierzęta oraz całą roślinność,
może teŻ negawnie wpłyną na zdrowie naszej rodziny i
pozostałych mieszkaric w.

4. obawiamy się r wnież, Że tereny zabudowy przemysłowo
produkcyjnej odstraszą potencjalnych nowych
mieszkanc w do osiedlania się w pobliżu, przez co
społeczność Niedziałki Drugiej przestanie przyrastac,
rozwijaĆ się.

5. Jeśli chodzi o aspekt ekonomiczny okoliczne
nieruchomości mogą straci na wartości. Nieruchomości
będące blisko,,streĘ przemysłowo usługowej" będą duŻo
mniej atrakcyjne, niż w chwili obecnej, gdy okolicajest
cicha i spokojna.

6. Prosimy o informacjęjaki będzie profil działalności objęĘ
MPZP. Ma to ogromne znaczenie dla nas jako wieloletnich
mieszkanc w jak i w kontekście plan w osiedlenia w
Niedziałce Drugiej naszych dzieci. obawiamy się, ze w
związku z proponowanymi zmianami w MPZP jakoś
życia w Niedziałce Drugiej będzie dużo gorsza.

W związku wyŻej opisanymi obawami zgłaszamy sprzeciw do
zmiany MPZP i wnosimy o zachowanie zapis w
obowiązujących w MPZP z2004 r.

Mazowiecki poinformowal mieszkalic w gminy o
przystąpieniu do sporządzenia projekfu planu:
. zamieszczaiąc ogłoszenie w gazecie: ,,Nowy

Dzwon" z dnia 17.03 nr I I (l186)/2021, ,,Co
słychaÓ'' Nr ||-|2Ż|-Ż8 marca2021 r. oraz
,,Głos Ziemi MiIiskiej'' Marzęc 202l,

o publikując obwieszczenie na stronie
podnriotowej BIP w dniu 16.03.2021 t. orazna
tablicy ogłoszeli Urzędu Gminy,

o listownie przekazując do soĘs w (pismo z
dnia l marca 2021 r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłosze w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkanc w.

Kolejnym etapem procesu paftycypacyjnego,
okeślonym w art. l7 pkt 9 u.p'z.p., było
ogłoszenie przezW jta Gminy w prasie
miejscowej, przez obwieszczrnie oraz
udostępnienie informacji w BiuleĘnie Informacj i
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, atakŻe
w spos b zwyczajowo przyjęĘ w danej
miejscowości' o wyłozeniu projektu planu do
publicmego wglądu na co najmniej 7 dniprzed
dniem wyłożenia i wykładaten projekt wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko do
publicznego wglądu. ogłoszenie o wyłożeniu
projektu planu ukazało się:
. w prasie - ,}.lowy Dzwon'' w dniu I|.05.20Ż2

r. nr 19 (I245)D022 oraz ,,Głos Ziemi
Mi skiej",

o na tablicach ogłoszeri Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich sołtys w wsi z
dnia1l.05.2022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkanc q

o na stronie BIP Urzędu Gminy Milisk
Mazowiecki (data publikacji lL.05.Ż022 r.).

WyłoŹenie do publicznego wglądu trwało
19.05.2022 t. do 09.06.202Ż r', przez kolejne dwa
tygodnie, do23'06.2022 r. można było składa
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłożenią w dniu23'05'2022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publicmą nad przajętymi
w projekcie planu rozwiązaniami. W powyŻszym
czasie istniała także możliwość kontakfu
telefonicmego, mailowego jak r wnież osobisĘo
stawierulictwa w Urzędzie Gminy ołu rozmowy z
pracownikiem merytorycznym. Z mozliwości Ęch
skorzystała częśÓ mieszkanc w o czym świadczą
uwagi złożone do projektu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszkaric w, arri
właścicieli grunt w obszaru objętego projektem
procedowanego dokumenfu' Mając powyxze na
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Uwadze zuzut dotyczący ,,braku konsultacji
społe cznych" jest bezpodstawny.

Ad 2)
Ustalenia projektu planu miejscowego, w
szczeg lności zasady ochrony środowiską
prryrody i kajobrazu kulturowego, wynikające z
potrzeb ochrony środowiską obligują do
przestrzegania pnepis w odrębnych doĘczących
standard w jakości środowiska, w szczeg lności
w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeri
oraz promieniowania elektromagnetycmego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiązali technicmych' technologicznych i
organizacyjnych wynikających z obowiązujących
przepis w prawa.

Ad 3,4 i 5)
Zagadnienia poruszane w uwadze nie

''Lwestionujq ustale przyjętych w projekcie
planu" (o czym stanowi w art. 18 ust. I ustawy z
dniaLl muca2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym), stanowią
natomiast subiekłwną ocenę wnioskodawcy i ze
względ w formalnych nie mogą być
uwzględnione.

Ad 6)
Zagadnienia poruszane w uwadze doĘczące
,profiIu działalnoścł' nie,,kwestionujq ustalełi
przyjętych w projekcie planu'' (o czym stanowi w
art. 18 ust. I ustawy z dnia27 marca2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) i
ze względ w formalnych nie mogą by
uwzględnione.
Plan ustala przemaczenie oraz okeśla parameĘ
zabudowy i zagospodarowania terenu, nie
przesądza natomiast o docelowym ,prollu
działalnoścf' oraz o sposobie i terminie rea|izacji
inwesĘcji. Planowana inwestycja musi by
zgodna z prznmaczeniem terenu okeślonym w
planie.

2t 23.06.2022 W związltu z wyłożeniem do publicmego wglądu Projekfu
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Mitisk Mazowiecki obejmujący części Miejscowości
Nledzlałka Druga,,Niedziałka Druga InwesĘcyjna,,
wnosimy uwąi:
l. proszę o znianę przemaczenia w planie dla działek

ewidenryjnych Nr 97,98,99 - tereny zabudowy
produkryjnej, obiekt w usfugowych o powierzchni
sprzodaŻy powżej 2000 m2 na takie jak jest w
obowiązującym MPZP - UchwałarlrB,J4lll}4 z dnia 16
sierpnia 2004 r.

Działek nr ewid'
88/1,

89/2,90n,91/1,%n,
94/1,95t3,96t3,
97,98,99, r02tr,
r03/r,tMĄ,105,
280/1,28012,292,
ttoĄ, ttvt, trz,
tt3, tr4l2, trstz,
ll , ll8B, ll9,

71D,72,73

IPNC,2PIUC, IPIPF,
zPIPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Ad l i2)
Zgodnie zat. 15 ust. I ustawy z dnia27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ,, (-.-) w jt sporzqdza projekt planu
miejscowego (...) zgodnie z zapisami studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnosąqlmi się do
obszanł objętego planem (...)". Jednocześnie art.
9 ust. 4 ww. ustawy stanowi, żr ,,Ustalenia
shłdium sąwiqĄce dla organ w gminy przy
sporzqdzaniu plan w miejscowych". Wskazane w
projekcie planu tereny:
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2. Zgłaszam sprzecirv o zmianę przeznaczeniadla wszystkich
nieruchomości objętych zmianą ww. planu na
przcmaczcnic ja}iie jest dla tych nieruchonrości w MPZP
Uchwała nr XXJ405|04 z dnia 16 sierpnia 2004 r. Zmiana
plartu na usługi i prorlukcje wszelkiego rodzaju i
pozwolenie na zabudowę o powierzchni powyŻej 2000 m _

negatywnie wplynie komfort naszego Życia i zdrowia.
Będzie teŻ miało duzy wpływ na środowisko. Na działkach
sąsiednich jest las i ciek wodny. występują też gafunki
chronione zwięrząt. obecnie jest to spokojna i cicha
okolica jak zmieni się plan i powstanie strefa przemysłowa
i usługową tojako mieszkancy bardzo odczujemy zmianę
przemaczeni a tego pl anu.

3. Nie wiedzieliśmy o zachodzących zmianach w MPZP - nie
były przeprowadzane żadne konsultacje społeczne.
Przepisy o planowaniu przestrzennym, regulujące
procedury administracyjne dotyczące ogłoszeri,
obwieszczeIl, informowanią publikacji, m wią iz powinno
to być czynione w spos b zltyczajowo przyjęty na
obszarze danego sołectwa . Jako osoby starsze nie mamy
dostępu do intemefu, a wszystkie informacje o działaniach
gminy na terenie naszej miejscowości byĘ nam
przedstawiane na zebraniach sołeckich, na kt rych bywał
m'in. W jt gminy, a Ęm razem takiej informacji nie było.

12. Proszę o zmianę w planie o możliwości lokalizacji
budynk w w odległości l,5 m od granicy działki lub
bezpośrednio przy tej granicy na co najmniej 3 m
odległości od granicy działki, budynek usytuowany ścianą
zew nętr zną b ez otwor w.

. P/UC - tereny zabudowy produkcyjnej i
zabudowy usługowej, w tym obiekt w
usługowych o powierzchnt sprzedaży powyzej
2000 m'Ż;

. P/PF - tereny zabudowy produkcyjnei,
przemysłowej' składÓw, magazynow oraz
produkcji energii z odnawialnych Źr deł energii
wykorzysfujących energię słoneczną o mocy
pnel<raczającej 100kW wraz ze strefą
ochronną;

zostały okeślone zgodnie z dokumentem
kierunkowym okeślającym kierunki polityki
przestrzennej gminy tj. Studium uwarunkowari i
kierunk w zagospodarowania przestrzennego
gminy Mi sk Mazowiecki uchwalonym uchwałą
Nr XXVVI4l/O9 Rady Gminy Mi sk Mazowiecki
z dnia l2 sierpnia 2009 r. oraz zmienionym
uchwałą Nr )oo(VII.333.2022 Rady Gminy
Mirisk Mazowiecki z dnia 17 mwca2022r.
Podstawę formułowania założeli i ustalerl Studium
i jego zmiany, a co zAtym idzie r wnież
wskazania teren w przeznaczonych pod
urbanizację stanowiła przeprowadzona ocena
potrzeb i możliwości rozwoju, uwzględniająca w
szczeg lności: analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne, prognozy
demografi czne, możliwości sfi nansowania
komunikacji oraz infrastruktury technicmej i
społecmej, a także bilansu teren w
przemaczony ch pod zabudowę. S porządzone
analizy, prognozy i bilanse były postawą do
określenia poIityki przestrzennej gminy, a w
konsekwencji wyznaczenia teren w
przemaczonych pod zabudowę, w tym teren w
PruC i P/PF oraz teron w wyłączonych spod
zabudowy. Wyznaczenie zgodnie z wolą
wnioskodawcy, w projekcie planu miejscowego
teren w ''takichjakjest w obowiązującym
MPZP",
poza Wmaczonymi jednostkami osadniczymi o
zwartej strukfu rze fu Ńcj onalno-prz strzennej
okeślonymi w Sfudium i jego zmianie stałoby w
sprzecmości z bilansem potrzeb i możiwości
rozwojowych gniny, będącym podstawą
przyjętych w obowiązującym Sfudium ijego
zmianie, r ozw ięa przsstzennych. Ponadto w
planie miejscowym zgodnie z obowiązującymi
przep is ami nie m ożna w maczaÓ teren w
łączących funkcję zabudowy zagrodowej z
zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
W y maczenie z kolei samej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, jak to opisano
polvyżej' byłoby r wnież niezgodne z
obowiązuj ącymi przepisami'
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Ad 3)
Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zwanej dalej u.p.z.p.) gwarantuj ą obywatelom
szeroki udział w procedurze sporządzenia planu
miejscowego, ptzy czym kluczowe znaczenie dla
postępowania planistycmego w tym zakresie ma
regulacja art. 17 ww. usl.awy' kt ra bezpośrednio
określa zasady paĘcypacji społecznej. Zgodnie z
art. 17 pkt 1 u.p.z.p. W jt Gminy Mi sk
Mazowiecki poinformował mieszkalic w gminy o
przystąpieniu do sporządzenia projektu planu:
. zamieszczając ogłoszenie w gazecie: ,Nowy

Dzwon" z dnia 17.03 nr I I (l 186)12021,,,Co
słychać'' Nr ll-I22l-Ż8 marca}0Żl r. oraz
,,Głos Ziemi Mitiskiej'' Marzec 2021,

o publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.2021 r. orazna
tablicy ogłosze Urzędu Gminy,

o listownie przekazując do soĘs w (pismo z
dnial6 muca202l r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłoszeri w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkanc w.

Kolejnym etapem procesu partycypacyjnego,
okeślonym w art. l7 pkt 9 u.p.z.p., było
ogloszenie prznz W jta Gminy w prasie
miejscowej, przez obwieszczenie oraz
udostępnienie informacji w BiuleĘnie Informacji
Publicmej na swojej saonie podmiotowej, atakze
w spos b zvtyczajowoprzyjęty w danoj
miejscowości, o wyłożeniu projektu planu do
publicmego wglqdu na co najmnicj 7 dni przed
dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z
prognozą oddziały1vania na środowisko do
publicznego wglądu. ogłoszenie o wyłoŻeniu
projekfu planu ukazało się:
. wprasie -,).,lowy Dzwon" w dniu 11.05.2022

r. nr 19 (1245|Ż022 oraz ,,Głos Ziemi
Mi skiej",

. na tablicach ogłoszeri Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich soĘs w wsi z
dniall.05'2022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkalic w,

. na stronie BIP Urzędu Gminy Milisk
Mazowiecki (data publikacji Il.05.20Ż2 r.).

Wyłożenie do publicmego wglądu trwało
19.05.Ż022r. do09.06.2022 r., przez kolejne dwa
tygodnie, do23.06.z022 r. można było składać
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłożenią w dniu23.05'2022 r. o godz. 16'00
zorganizowano dyskusję publicmą nad przyjętymi
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w projekcie planu rozwiązaniami. W powyXzym
czasie istniała takŻe moŻliwość kontaktu
telefonicznego' mailowego jak r wnieŻ osobistego
stawiennictwa w Urzędzie Gminy oraz rozmowy z
pracownikiem merytorycznym. Z mozliwości tych
skorzystała częśÓ mieszkanc w o czym świadcą
uwagi złożone do projektu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadanriania na piśnrie nrieszkanc w, ani
właścicieli grunt w obszaru obj ętego projektem
procedowanego dokumentu. Mając powyższe na
uwadze zuzut doĘczący ,,nie przeprowadzenia
żadnych konsultacji społecznych'' jest
bezpodstawny.

Ad 12)
W ustaleniach planu dopuszczono możliwoś
takiego sytuowania budynk w ze względu na
duże rozdrobnienie działek, w szczeg lności
niewielką szerokoś frontu działki. Niemniej plan
nie przesądza o sposobie docelowsgo urządzenia
terenu, w tym usytuowania budynk w względem
granicy. Faktycme położenie budynk w
względem granicy nasĘpi na etapie pozwolenia
na budowę. Decyzja ta wydawanajest przez organ
administracji architełIoniczno-budowlanej
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawą w
tym przepisami przeciwpoŻarovymi. Brak takiego
dopuszczenia moŻę macząco utrudnić możliwoś
rcalizacji pnyszłych inwestycji, dlatego uwagi tej
nie uznaje się za zasadną

1a 23.06.2022 W złłiązkuzwyłożeniem do publicmego wglądu Projektu
Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Mi sk Mazowiecki obejmujący części
Miejscowości Niedziałka Druga,,Niedziałka Druga
InwesĘcyjna'' wnoszę uwagi:
l. proszę o zmianę przo7naczenia w planie dla działki

ewidencyjnej Nr 99 - na tereny rolne. Takjakjest w
obowiązującym ł\DZP - Uchwała nr XX405 l04 z dnia 16

sierpnia 2004 r.
2. prosą o zmianę przeznaczenia dla wszystkich

nieruchomości objęĘch zmianą ww. planu na
przemaczenie jakie jest dla Ęch nieruchomości w
obowiązującym MPZP Uchwała nr XXl405l04 z dnia 16

sierpnia 2004r. Zmiana planu na usługi i produkcje
wszelkiego rodzaju i pozwolenie na zabudowę o
powierzchni powyzej 2000 m - negatywnie wpłynie na
zdrowie i komfort zycia. Będzie też miało duży wpływ na
środowisko' Na działkach sąsiednichjest las i ciek wodny.
występują też gafunki chronione zvlienąt. obecnie jest to
spokojna i cicha okolicajak zmieni się plan i powstanie
sfoefa przemysłowa i usfugową to jako mieszkaniec bardzo
odczuję zmianę przeznaczenia tego planu.

Działki nr ewid.
88n,89/2,90Ą,
9u1,93n,94Ą,

95/3,9613,97,98,
99, r02n, r03tr,
104n, tos,280/1,
280t2,292, rton,
rrut, rr2, rt3,

rr4l2, ttsD, tt6,
ILBR,II9,71D,

72,73

IPIUC,2PlUC,IP/PIi,
2PIPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Ad 1i2)
Zgodnie z art. 15 ust. I ustawy z dnia27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
prŻ strzennym,, (.'. ) w j t sp orądza pr ojekt planu
mĘscowego (...) zgodnie z zapisami studium oraz
z przepisami odrębnymi, odnoszqcymi się do
obszaru objętego planen (...)". Jednocześnie art.
9 ust. 4 ww. ustawy stanowi, żs,,Ustalenia
studium sq wiqĄce dla organ w gminy przy
sporądzaniu plan w miejscowych''. Wskazane w
projekcie planu tereny:
o PfuC - tereny zabudowy produkcyjnej i

zabudowy usługowej, w tym obiekt w
usfugowych o powierzchni sprzedatŻy powyŻej
2000 m2;

o P/PF - tereny zabudowy prodŃcyjnej,
przemysłowej, skład w, magazyn w oraz
produkcji energii z odnawialnych Źr deł energii
wykorzystujących energię słonecmą o mocy
przekraczająej 100kW wraz ze strefą
ochronną;

Oc

Ąlbert
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3. Nie wiedzialem o zachodzących zmianach w MPZP _ nie
były przeprowadzute Żadne konsultacje społeczne.
Przepisy o planowaniu przestrzennym, regulujące
procedury administracyjne dotyczące ogłoszeIi.
obwieszczeri, informowanią publikacji, m wią iż powinno
to być czynione w spos b zwyczajowo przyjęty na
obszaŻe danego sołectwa. Wszelkie informacje o
działaniaclr gnriny na ternie Niedziałki Drugiej byly
przedstawiane na zebraniach sołeckich, na kt rych bywał
m.in. w jt gminy, a tym razem takiej informacji nie było'

4. Proszę o zmianę powierzchni czynnej biologicznie z l0%
na co najmniej 30% - symbol na rysunku planu lPfuC i
ZPNC.

5. Proszę o zmianę powierzchni czfnnej biologicmie z5yona
co najmniej 30% symbol na rysunku planu IPIPF i 2P/PF.

6. Proszę o zmianę maksymalnej wysokość obiekt w
budowlanych z 15 m na LŻ m.

7. Proszę o zmianę stawki procentowej słuĘcej naliczeniu
jednorazowej opłaĘ od wzrostu wartości nieruchomości w
wyniku uchwalenia planu z 10Yo nal%o - dla teren w P/PU
i P/PF tj. tak jak jest w MPZP 22004 r.

8. Proszę o zmianę możliwości lokalizacji budynk w w
odległości l'5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy
tej granicy na co najmniej 3 m odległości od granicy
działki, budynek usytuowany ścianą zewnętrzną bez
otwor w-

zostaly określone zgodnie z dokumentem
kierunkowym okeślającym kierunki polityki
przestrzennej gminy tj. Studium uwarunkowari i
kierunkÓw zagospodalowania przestrzennego
gminy Milisk Mazowiecki uchwalonym uchwałą
Nr XXVUl4l/09 Rady Gminy Mirisk Mazowiecki
z dnia 12 sierpnia 2009 r. oraz zmienionym
uohwałą Nr XXXvII.333.2022 Rady Gminy
Mirisk Mazowiecki z dnia 17 matca2022 r.
Podstawę formułowania załoŻeir i ustaleri Studium
i jego zmiany, a co zatym idzie r wniez
wskazania teren w przeznaczonych pod
urbanizację stanowiła przeprowadzona ocena
potrzeb i możliwości rozwoju, uwzględniająca w
szczeg lności: analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społecme, prognozy
demograficzne, możliwości sfinansowania
komunikacji oraz infrastruktury technicmej i
społecznej, a także bilansu teren w
ptzeznacmny ch pod zabudowę. S porządzone
malizy, prognozy i bilanse byĘ postawą do
określenia polityki przestrzennej gminy, a w
konsekwencj i wymaczęnia teren w
przeznaczonych pod zabudowę, w tym teren w
Pruc i P/PF oraz teren w wyłączonych spod
zabudowy. Wymaczsnie zgodnie z wolą
wnioskodawcy, w projekcie planu miejscowego
terenÓw,,takich jak jest w obowiązującym
MPZP", wyznaczonymi jednostkami osadniczymi
ozwartejstrukturzefu nkcjonalno-przestrzennej
okeślonymi w Studium i jego zmianie stałoby w
sprzeczności z bilansem potrzeb i możliwości
rozwojowych grniny, będącym podstawą
przyjętych w obowiązującym Studium ijego
zmianie, rozwiąza przestrzennych. Ponadto w
planie miejscowym zgodnie z obowiązującymi
przep isami nie m oŻna wy maczać teren w
łączących fuŃcję zabudowy zagrodowej z
zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
Wymaczenie z kolei samej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, jak to opisano
powyżej' byłoby r wnieŻ niezgodne z
obowiązującymi przepisami'

Ad 3)
Przepisy ustawy z dniaZ7 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(zwanej dalej u'p.z'p') gwalantują obywatelom
szcroki udział w procedurzc sporządzcnia planu
miejscowego, przy cz:yrnkhrczowe maczenie dla
postępowarria planisĘcznego w tym zakresie ma
regulacja art. l7 ww' ustawy, kt ra bezpośrednio
określa zasady parĘcypacji społecmej. Zgodnie z
art. 17 pkt 1 u.p.z.p. W jt Gminy Mirisk
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Mazowiecki poinformował mieszkanc w gminy o
przystąpieniu do sporządzenia pro'iektu planu :

. zamieszczając ogłoszenie w gazecie: ,,Nowy
Dzwon" z dnia 17 .03 nr I I (l 186)i2.021 , ,,Co
słychaÓ'' Nr |1-I2 2I-28 muca2lŻl r. oraz
,,Głos Ziemi Mitiskiej'' Marzec 202l,

o publikując obwieszczenie na stronie
podmiotowej BIP w dniu |6.03.Ż02l r. orazna
tablicy ogłoszeri Urzędu Gminy,

o listownie przekazując do soĘs w (pismo z
dnia l6 marca 2021 r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłoszeri w
miejscowości Niedziałka Druga oraz prośbę o
poinformowanie mieszkanc w.

Kolejnym etapem procesu paĘcypacyjnego,
okeślonym w art. 17 pkt 9 u'p'z.p., było
ogłoszenie przez W jta Gminy w prasie
miejscowej, przez obwieszczenie oraz
udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, atakze
wspos b zwyczajowo przyjętywdanej
miejscowości, o wyłożeniu projektu planu do
publicmego wglądu na co najmniej 7 dni przed
dniem wyłoŻenia i wykłada ten proj ekt wtaz z
prognozą oddziaływania na środowisko do
publicmego wglądu. ogłoszenie o wyłożeniu
projektu planu ukazało się:
. w prasie - ,,Nowy Dzwon" w dniu 11.05.2022

r. nr |9 (l245)D022 oraz ',Głos Ziemi
Mi skiej",

o na tablicach ogłoszeri Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienic wsrystkich sołĘs w wsi z
dnia II.05.202Ż r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszkanc w,

o na stronie BIP Urzędu Gminy Mi sk
Mazowiecki (data publikacji 11.05.2022 r.).

Wyłożenie do publicmego wglądu trwało
19.05.2022 r. do 09.06.2022 r., przez kolejne dwa
tygodnie' do 23 .06 .2022 r . można było składa
uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłożenią w dnfu23.05.2022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskusję publicmą nad przyjęĘmi
w projekcie plarru rozwiązaniani. w powyiższym
czasie istniała także mozliwoś kontaktu
telefonicznego, mailowego jak r wnicż osobistego
stawiennictwa w Urzędzie Gminy oruz roanow z
pracownikiem merytorycznym. Z możliwości Ęch
skorzystała część mieszka c w o czym świadczą
uwagi złożone do projektu.
Procedura sporządzania projektu planu
miejscowego nie przewiduje natomiast
zawiadamiania na piśmie mieszka c w, ani
właścicieli grunt w obszaru objętego projektem
procedowanego dokumenfu. Mając powyższe na
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uwadze zarzut dotyczący''n ie przeprowadzenia
żadnych konsultacj i społecznych'' jest
bezpodstawny.

Ad4is)
Ze w4|ędu na specyfi kę i charakter wskazanego
w projekcie planu ptzeataczetia terenu, ustalenie
udział procentowego powierzchni biologicmie
czynnej na poziomie 300lo na terenach PfuC i
P/PF nie jest zasadne.

Ad 6)
Zewrylędtl na specyfikę i charakter wskazanego
w projekcie planu przeznaczenia terenu,
wnioskowana zmiarra maksymalnej wysokość
obiekl wbudowlanychz l5 na 12mniejest
możliwa.

Ad 7)
Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem
planu miejscowego albo jego zmianą wartoś
nieruchomości wzrosła, a właściciel lub
uĄltkownik wieczysĘ zbywa tę nieruchomoś ,
W jt pobierajednorazową opłatę ustaloną w tym
planie, określoną,W stosunku procentowym do
wzrostu wartości nieruchomości. opłata ta jest
dochodem własnym gminy i gmina nie może
rezyglowaÓ zjej pobieranią jeśli zaistniaĘ
okoliczrrości do jej nałożenią co moze mieć
miejsce w przedmiotowej sytuacji.
Zgodnie z przspisami, wysokoś opłaty
planistycmej może wynieść nawet 30%. W jt
zdecydował się jednak na ustalenie przedmiotowej
opłaty dla teren w PfuC i P/PF na poziomie 10%,
czyli 3-kotnie niższym od poziomu
maksymalnego.

Ad 8)
W ustaleniach planu dopuszczono moŹliwoś
takiego sytuowania budynk w ze względu na
duże rozdrobnienie działek, w szczeg lności
niewielką szerokoś fronfu działki. Niemniej plan
nie przesądza o sposobie docelowego uządzenia
tcrenu, w tym usytuowania budynk w względem
granicy. Faktycme połoŻenie budynk w
względem granicy nasĘpi na etapie pozwolenia
na budowę' Decyzja ta wydawanajest przez organ
administracj i architektonicmo-budowlanej
zgodnie z obowiąztljącymiprznpisami prawą w
Ęm przepisami przeciwpożarowymi. Brak takiego
dopuszczenia może znacząco utrudnić możliwoś
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realizacji przyszłych inwestycji, dlatego uwagi tej
nie uznaje się za zasadną

23 zI.06'202Ż W związku z wyłożeniem do publicmego wglądu Ww
projelcu miejscowego planu zagospodarowania
przestft ennego terenu wnoszę:
l. o wyłączenie z zakresu planu terenu Wsi Niedziałka Druga

działki ewidencyjnej nr 97'
2. o wyłączenie z zakresu planu terenu Wsi Niedziałka Druga

działek ewidencyjnych nr: 88l I' 89 /2, 90 / l, 9 I l L, 93 / I,
94/ r, 9 5 t3, 96t3, 91, 98, 99, t02t r, I 03/1, I 04/1, 1 0s,
280ll'280D,292, ltlll' ||lll, I|Ż, ll3' |1412' I15D,
II , Il8/3, rr9,7U2,',12,73.

3. o zmianę kwalifikacji całego ww. projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego działki ewidencyjne nr: 88/l, 89n,90lI,
9u t, 93 

^, 
94t r, 95 t3, 96/3, 97, 98,99, t02t 1, t03t I, t04l t,

l05,Ż80| |'28012,292, Il0/ I, I Iu L, I |2,| 13' Il4/2,Il5 D,
l 16' l l8/3' ||9,7|n,72, 73 w Miejscowości Niedziałka
Druga o symbolu - IPNC,2PNC oraz I P/PPF (tereny
zabudowy produkcyjnej, obiekt w usługowych o
powierzchni sprzedazy powyżej 2000 m2 oraz zzbudowy
produkcyjnej, przemysłowej, skład w, infrastruktury,
magazyn w wysokiego składowania oraz instalacji
fotowoltaicznych) na Tereny oznaczone symbolem,,MRj"
to tereny zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usfug
nieuciązliwych przemaczone do uzytkowania istniejącej
zabudowy zagrodowej, w tym modernizacji i rozbudowy
oraz symbolu R -nieruchomości rolne tj. na takie jak
obowiązują w obecnym MPZP Uchwalonym przez Rady
Gminy Mitisk Mazowiecki, Uchwała nr X)?405/04 z dnia
16 sierpnia 2004 r. w sprawic micjscowcgo planu
zagospodarowania przestrzennego obręb w wsi stala
Niedziałka i Niedziałka Druga w Gminie Mi sk
Mazowiecki.

Jednocześnie wskazuję, iz został złoŹony wniosek o usumęcle
w trybie pilnym naruszenia prawa proceduralnego i
materialnego zaistniałego w uchwale nr X)O(VIII.333.Ż022
Rady Gminy Mi sk
Mazowiecki z dnial7 muca2022 r. w sprawie,lmiany
Sfu dium uwaruŃowarl i kierunk w zagospodarowania
przestrzennego Gminy Milisk Mazowiecki'' dla Miejscowości
Niedzialka Druga.

Uzasadnieniedoli2:
Na przytoczonym obszarze położonajest nasza działka
ewidencyjna nr 97 dla kt rej obecnie obowiązuj ą zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uchwalonego przez Radę Gminy Mi sk
Mazowiecki, Uchwała nr )o?4 05 l 0 4 z dnia l 6 sierpnia 2004 r
i chcemy zeby tak pozostało poniewaz tam planowaliśmy

działki nr ewid. 97
oraz działek nr

ewid.88/1,89/2,
9011,9V1,93il,

94/r,95t3,96t3,97,
98,99, t02tr,

103/1, l04ir, r0s,
2801r,280D,292,

l l0/1,
111/1, l12, l13,

tt4/2, ttst2, t16,
tt&R, tr9,7tD,

72,73

lPruC,2PruC, IP/PF,
2PIPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Ad 1i2)
Nie uwzględnia się uwagi w zakresie ,,wyłqczenie
z zakresu planu terenu Wsi Niedziałka Druga nr
działek (..' )".Projekt planu jest sporządzany
zgodnie z uchwałą Nr XXIV.225.202I Rady
Gminy Mi sk Mazowiecki zdnia}$ stycmia
202l r. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obliguje W jta
do jej wykonania w granicach określonyoh w tej
uchwale.

Ad 3)
Zgodnie z art. 15 ust. I ustawy z dnia}7 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,, (... ) w j t sporzqdza projekt planu
miejscowego (...) zgodnie z zapisami studium orąz
z przepisami odrębnymi, odnoszqcymi się do
obszaru objętego planem ('..)''. Jednocześnie art.

9 ust. 4 ww. ustawy stanowi, Że ,,Ustalenia
sludium sq wiąĄce dla organ w gminy przy
sporądzaniu plan w miejscowych''. Wskazane w
projekcie planu tereny:
. PruC - tereny zabudowy produkcyjnej i

zabudowy usługowej, w tym obiekt w
usfugowych o powierzchni sprzedażry powyżej
2000 m'z;

. P/PF - tereny zabudowy produkcyjnej,
przemysłowej' skład w, magaryniw oruz
produkcji energii z odnawialnych źr deł energii
wykorzysfujących energię słonecmą o mocy
pneklac7Ającej l00kW wraz ze strefą
ochronną;

zostĄ okeślone zgodnie z dokumentem
kierunkowym okeślającym kierunki polityki
przestrzennej gminy tj. Studium uwarunkowa i
kierunk w zagospodarowania przestrzennego
gniny Mi sk Mazowiecki uchwalonym uchwałą
Nr )O(VVl4l/09 Rady Gminy Mirisk Mazowiecki
z dnia 12 sieęnia 2009 r. oraz zmienionym
uchwałą Nr )oo(VII.333.2022 Rady Gminy
Milisk Mazowiecki z dnia 17 muca202Żt.
Podstawę formułowania załozeri i ustaleti Studium
i jego zniany, acozAtyrn idzie r wnież
wskazania teren w prznmaczonych pod
urbanizację stanowiła przeprowadzona ocena
potrzeb i możliwości rozwoju, uwzględniająca w
szczeg lności: analiry ekonomiczne,
środowiskowe i społeczrre' prognozy
demografi cme, możliwości sfuransowania
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budowę naszego donlu' a plan zagospodarowania
przestrzennego dopuszcza m.in. budownictwo jednorodzinne.
Ponadto wskazaĆ naleŻy, że ochrona własności jest
przewidziana w ustawie zasadniczej. Zgodnie z przepisami
KonsĘtucji Rzeczpospolita chroni własność. Uwaza się' że
jest to ustrojowa zasada poszanowania istniejącej własności. A
w tym przypadku zasada ta została naruszona. Dopuszczenie
do zabudowy pow. 2000 m2 jak i pozwolenie na wszelkie
usługi i produkcję zn i szczy występuj ących przedstawiciel i

fauny o charakterze ochronnym jak i pospolitym m.in.
bobrÓw, saren, dzik w' lis w, łasic, wydą kuropatw, sikorek,
bocian w biaĘch, dzięcioła dużego, orłaoraz całą roślinność
będącą istotnym elementem krajobrazu i stanowiącą o jakości

Ęcia mieszkanc w i uwarunkowaniach zdrowotnych.
PodkeśliÓ należy, iż r wnież hałas ma istotny wpływ na
komfort i warunki Życia
mieszka c w miejscowości, ok l km na południe znajduje się
lotnisko wojskowe (23 BazaLotnictwa Taktycznego), cojuż
utrudnia mieszkalicom Ącie, a w przypadku powstania od
połnocy w odległości max 300 metr w od zabudowari
mieszkalnych i gospodarskich, zabudowy dozwolonej w
planie, a wynika z
zapis w tegoż planu, że na tym terenie mogą powstari r żne
budynki wysoko powierzchniowe np. hale
produkcyjne, ma1azyny, chlewnie, kumiki ię. to mieszkaf-rcy
zostaną zamknięci w bance fetoru i hałasu.

3. o wykonanie rzetelnej Prognozy oddziaływania na
środowisko miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mi sk Mazowiecki obejmującego
części miejscowości Niedziałka Druga Pn.,Niedziałka
Druga Inwestycyj na" z majaŻ022 r. sporządmnej przez
KrzysŹofa Parczcwskicgo, kt ra uwzględniałaby profi l
działalności jaki ma być na tym terenie objętym zmianą i
irawicrała starr faktyoatyjakijest na trbszarzę objętym
planem oraz jakie będzie rzecrywiste oddziaĘwanie na
środowisko

Uzasadnienie:
Wykonana prognoza nie odzwierciedla stanu faktycmego jaki
jest na obszarze objętym planem orazjakie
będzie oddziaływanie na środowisko po zmianie' W odległości
ok l50 m majduje się odnoga rzeki Srebmej' występują
gafuŃi cfuonione ziwierząt'. siedliska
bobr w, orłą nietoperza. Zmiany na tereny inwesĘcyjne będą
miĄ olbrzymie oddziaływania na gatuŃi
clronione. Zaterrr wplyw tych zlrialr w plarriejest zlaczący' a
co nie zostalo ujęte w prognozie.
R wniez nalezało by wykonaÓ prognozę ilości odpad w oraz
emisji gaz w i spalin jakie powstaną w wyniku realizacji
projeknr planu' Tu zastanowić się trzeba czy Gmina Mi sk
Mazowiecki będzie w stanie utylizować powstające odpady i
jaki będzie wpĘw nazanieczyszczenie środowiska i warunki
Ącia

sfudium i jego zmianie rozwiązan przestrzennych'
Ponadto w planie miejscowym zgodnie z
obowiązującymi przepisami nie można wymaczać
teren w łączących funkcję zabudowy zagrodowej
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
Wymaczenie samej zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, jak to opisano powyzej' byłoby

komunikacji oraz infrastruktury tcchnicznej i
spolecznej, atakiB bilansu teren w
przeznaczonych pod zabudowę. Sporządzone
analiry, prognozy i bilanse były postawą do
określenia poliĘki przestrzennej gminy, a w
konsekwencji wymaczenia teren w
przemaczonych pod zabudowę' w tym teren w:
P/UC i P/PF oraz teren w wyłączonych spod
zabudowy. Wymaczenie zgodnie z wolą
wnioskodawcy, w projekcie planu miejscowego
teren w ,,llRj - zabudowy zagrodovej z
dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
j ednorodzinnej i usług nieuciążliwych'',
połoŻonych poza wmaczonymi jednostkami
osadniczymi o zwartej strukturze funkcjonalno-
przestrzennej określonymi w Studium i jego
zmianie, stałoby w sprzecmości z bilansem
potrzeb i możliwości rozwojowych gminy,
będącym podstawą przyjętych w obowiązującym

r wnież niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Ad 3)
Prośba doĘcząca,łvykanania rzetelnef'
prognozy oddziaływania na środowisko jest
bezpodstawny' Zawartość prognozy została
opracowana w dostosowaniu do obowiązujących
przepis w tj. art. 5t, 52 i 53 Ustawy z dnia 3
pździernika 2008 r. o udostępnieniu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społecze stwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko @z' U z2022 r.

poz' |029 zp źn' zn.), a także wyĘlcmych
Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w
Warszawie pismo mak: wooŚ-
III.411.108.2021.JD z dnia l0 maja202l r. oraz
Paristwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Mirisku Mazowieckim pismo mak:
2N.9022.30.2021 z dnia 30 marca}Ozt r.

PrawidłowośÓ zapis w progrozy została talrże
potwierdzona przez Rcgionalncgo Dyrcklora
Ochrony Srodowiska w Warszawie, kt ry pismem
znak: WooS-III.4|0.47 5.202l'JD z łJnia 7
paździemkaŻD}l r. zaopiniował projekt planu
wraz z prognoą oddziaływania na środowisko
oraz Pa sfwowego Powiatowego Inspektora
Sanitamego w Milisku Mazowieckim (pismo
zlnak: ZN.9022.84.20ŻI z dnia 27 lipca 202L r.),
kt ry zaopiniował pod względem wymagan
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mieszkanc w. Nie sposob się zgodzić zzapisuni proEnozy, Że
wpływ planowanych zmian na środowisko jest okreśIony
jako mało znaczący oraz, Że zostały wzięte pod uwagę
potrzeby i oczekiwania mieszkanc w. Niestety nie zostały
wzięte pod uwagę.

4. Że nie został dotrzymany tryb podjęcia uchwał' a w
szczcg lności zostały naruszone przepisy art. 1 l pkt. l i
art. l1 pkl 'l orazarl. l7 pkt. l, art.l7 pkt. 9 ustauty 227
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz'U. z2022 poz.503 tj.) dot. całego
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego częś Miejscowości
Niedziałka Druga,,Niedziałka Druga Inwestycyjna''

Uzasadnienie:
Nie bez maczeniajest fakt, iż nie byliśmy informowani o
pracach Rady Gminy i W jta w zakresie zmian
planisĘcmych j akie zuzĘ w stosunku do naszej
nieruchomości' Do projektu sfudium uwarunkowari i
kierunk w zagospodarowania przestrzennego nikt z
właścicieli ani mieszkanc w nie złożył wniosk w ani uwag
ponieważ nie posiadał takiej wiedzy. Taka sama sluacja
wystąpiła na etapie podjęcia przez Radę
Gminy uchwaĘ o przystąpieniu do sporządzania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennegoż na
etapie ewenfualnego wprowadzania zmiarr wynikających z
dokonanych uzgodnie (nie wiemy czy jakiekolwiek
uzgodnienia i wynikające z nich zmiany były dokonywane dla
naszych nieruchomości).Przepisy, regulujące procedury
administracyjne dotyczące ogłosze , obwieszcze ,
informowanią publikacji, m wią iż powinno to być czynione
w spos b złlycza1owo przyjęĘ na obszarze danego sołectwa'
Jako spos b z:łtyczajowo przyjęty na darrymobszuze,laleŻy
przyjąć spos b, w kt ry informacja dociera przynajmniej do
os b przeciętnie zainteresowanych i posiadających przeciętną
moŻliwość percepcji takich informacji. Tymczasem taka
informacja nigdy nie została powziętą co świadczy o zupełnej
abstrakcyjności ewentualnych ogłoszeri w Ęm zakresie, a nie
ich adekwatności do potrzeb społeczeristwa obywatelskiego i
moŻliwości realizacji indywidualnych uprawnieri formalnie
przypisanych im w toku procedur toczonych przez orgarry
władzy publicmej' Nie jest nam znany
jakikolwiek fakt nie ty|ko podjęcia dyskusji na temat istotnych
rozstrzygnięć' kt re zawiera projekt planu, ale nawet nie jest
nam many fakt aby jakikolwiek organ władzy publiczrej lub
jego przedstawicie| np. soĘs wsi, radny Rady Gminy' W jt
Gminy przedstawił publiczrie, w spos b dostępny
mieszka com tego typu okoliomości. Nie jest wystorczajqce
dokonanie zawiadomieri jedynie w siedzibie organ w gminy
czy na stronach intemetowych. Co wazne w tym zakresie,
zostaliśmy wprowadzeni przez Gminę w błąd, bo informacja
jakajest na stronie intemetowej urzędu gminy to, że są
sporządzane miejscowe plany

higienicznych i zdrowotnych projekt planu wraz z
prognozą oddziaĘwania na środowisko bez
zastrzeŻe .

Ad 4)
Nie można się zgodzić z wąlpliwościami
dotycącyni 'nie dotrzymania trybu podjęcia
uchwał, aw szczeg lności nąruszenia prnpis w
art. Il pkt. I iart. II pH.7 orazart. 17pkt. l,
art' I7 pkt 9'' 'Przytoczonę przez wnioskodawcę
art. I I pkt. I i art. 1l pkt. 7 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym dotyczą
procedury sporządzenia sfudium uwarunkowa i
kierunk w zagospodarowania przestrzennego. W
tym zakresie uwaga jest bezprzedmiotowa.
Przepisy artykułu 17 płt l zostały dotrzymane.
W jta Gminy zawiadomił o przystąpieniu do
sporządzenia planu miejscowego w następujący
sposÓb:
. poprzez publikację ogłoszenia w gazecie:

,,Nowy Dzwon" z dnia 17.03 nr I I

(l l86)l2021,,,Co słycha '' Nr l 1 -l2 2I-28
marcaŻ0Zl r' oraz,,Głos Ziemi Miriskiej''
Marzęc202l,

. poprzez publikację obwieszczenię na stronie
podmiotowej BIP w dniu 16.03.2021r. orazna
tablicy ogłoszeIi Urzędu Gminy,

o przekazując listownie do soĘs w (pismo z
dnia 16 muca2021 r.) obwieszczenie do
wywieszenia na tablicach ogłosze w
miejscowościach oraz prośbę o poinformowanie
mieszkaric w.

Następnic zgodnic z art. I7 pkt9 i l l u.p.z'p.,
W jt gminy ogłosił w prasie miejscowej, przez
obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w
Biuletynie Informacji Publicmej na swojej stronie
podmiotowej, a takŻe w spos b zwyczajowo
pr4'jęty w danej miejscowości, o wyłożeniu
projektu planu do publicmego wglądu na co
najmniej 7 dni przed dniem wyłożeniaiwyłoĘł
ten projekt wraz z prognoą oddziaływania na
środowisko do publicmego wglądu. ogłoszenie o
wyłożeniu projektu planu ukazało się:
. w prasie: ,,I.Iowy Dzwon" w dniu 11.05.2022

r.'nr 19 (1245\20ŻŻ oraz ,,Głos Ziemi
Mi skiej",

. na tablicach ogłosze Urzędu Gminy oraz na
tablicach ogłoszeniowych w miejscowościach
(zawiadomienie wszystkich sołtys w wsi z
dniatl05.2022 r.) wraz z prośbą o
poinformowanie mieszka c w,

. na sfoonie BIP Urzędu Gminy Mi sk
Mazowiecki (data publikacji 11.05.2022 r.).

Wyłożenie do publicmego wglądu trwało od
19.05.2022r. do09.06.2022 r., przez kolejne dwa
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zagospodarowania przestrzennego - ,.Miejscowe plany w
trakcie sporządzania'', nasza nieruchomoś posiada juz
sporządzony miejscowy plan (Uchwała Rady Gminy nr
XXJ405|04 Mirisk Mazowiecki z dnia 16 sierpnia 2004 roku).
a zasadnym byłoby wskazaÓ, Że jest to zmiana
obowiązujących miejscowych
plan w zagospodarowania przestrzennego.
Wskazać należy,iż Gmina Mirisk Mazowiecki działana
korzyść lnwestor w, a nie mieszkanc w tej miejscowości.
PowyŻszątezę potwierdza fakt, ze pismem z dnia 15 maja
20Ż2 r. W 1t Gminy Milisk
Mazowiecki poinformował mieszkalic w o tym' że Gmina
będzie pośrednikiem między wlaścicielami, a inwestorem w
promowaniu (domniemać nalezy, że w zbywaniu) ich
nieruchomości. W treści tego pisma jest k tka informacja o
toczących się postępowaniach planisĘczrrych obowiązujących
tereny Gminy MiIisk Mazowieckim. in. miejscowości
Niedziałka Druga. Dopiero po tym piśmie (otrzymanym24
maja
2022 t.) prrystąpiliśmy do dokładnej analizy zawartości
biuleĘnu informacji publicmej, kt ra pozwoliła na
stwierdzenie, że została podjęta uchwała o zmianie Sfudium
uwarunkowa ikierunk wzagospodarowania
przestrzennego, a następstwem tego jest podjęta procedura
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla wsi Niedziałka Druga. Wskazać fu naleŻy, Że skoro W jt
informuje listownie, że Gmina chce by pośrednikiem między
właścicielami, a inwestorem w promowaniu ich nieruchomości
to zasadnym jest stwierdzenie, iz informacja o planowanych
zmianach sfudium i planu miejscowego powinna dotrzeć do
mieszkaric w w tej formie tj. listownie bądź na zebraniu
sołeckim. Taka informacja jest dla właścicieli bardzo wazna
bo wtedy mogą czynnie uczestniczyć w procedurze
uchwalania plan w.

5. o doprecyzowanie jakie inwestycje mają powstaÓ na terenie
objęĘm zmianą planu. Zapisyjakie są w projekcie planu
pozwalają na nieograniczony profil działalności.

6. o ujawnienie Inwestora, kt ry zapoczątkował kierunek
zmian w planie. Inwestor jest many tylko Gminie -wynika
to z pisma z dniall ma1a2022 r. W jta Gminy Mirisk
Mazowiecki.

7. o zmianę zapis w planu $ dot. mozliwości lokalizacjina
działce budowlanej budynkÓw w odległości l,5 m od
granicy działki lub bezpośrednio przy tej grarricy, na co
najmniej 2 m odległości od granicy działki.

8. o zmianę zapis w planu $ 15 pkt. 2 ppk. 4 dot. powierzchni
czynnej biologicznie z I0%o na co najmniej 30% dla
symbolu IPNC|ŻPNC.

9. o zmianę zapis w planu $ 16 pkt. 2 ppk.4 dot. powierzchni
czynnej b iolo gicm ie z 5%o aa co najmniej 3 0%o dla
symbolu IP/PF i 2PIPF.

Uzasadnienie:

tygodnie ' 
do 23 '06.Ż0Ż2 r. można było składac

uwagi do projektu. Dodatkowo w czasie
wyłożenia, w dniu 23.05.2022 r. o godz. 16.00
zorganizowano dyskrrsję publiczną nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiąaniami. Mając
powyższe na uwadze W jt Gminy w prowadzonej
procedurze planistycmej wywiązał się z regulacji
ustawowych, o kI rym mowa w art. l7 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym.

Adsi6)
Zagadnienia poruszane w uwadze dolyczące
,,ujawnienia inwestora" i,,o dopreqtzowan ie jakie
ifiwestycje majq powstal' nie ,,kwestionujq
ustale przyjętychw projekcie planu" (o crym
stanowi w art. l8 ust. 1 ustawy z dnia27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) i ze względ w formalnych nie
mogą by uwzględnione.
Plan ustala przemaczenie oraz okeśla parametry
zabudowy i zagospodarowania terenu, nie
doprecyzowuje natomiut,jakie inwestycje mogą
powstać''. Nie przesądza r wnież o sposobie i
terminie realizacj i inwesĘcj i.

Ad 7)
W ustaleniach planu dopuszczono możliwość
takiego sytuowania budynk w ze względu na
duŻę rozdrobnienie działeĘ w szczeg lności
niewielką szerokość fronfu działki. Niemniej plan
nie przesądza o sposobie docelowego urządzenia
terenu, w tym usytuowaniabudynk w względem
granicy. Faktycmc położcnic budynk w
względem granicy nasĘpi na etapie pozwolenia
na budowę. Decyzja ta wydawanajest przez organ
administracji architektonicmo-budowlanej
zgodnie z obowiąującymi przepisami prawą w
tym przepisami przeciwpożilowymi. Brak takiego
dopuszczenia może macąco utlurdni możliwoś
rcalizacji przyszłych inwesĘcji, dlatego uwagi tej
nie uznaje się za zasadną.

Ad8i9)
Ze względu na specyfikę i charali:ter wskazanego
w projekcic planu prznmaczłniaterenu, ustalenie
udział procentowego powierzchni biologicmie
czynnej na poziomie 30olo na terenach P/IJC i
P/PF nie jest zasadne. zar^rt dotycący wzrosfu
zagroŻenia wystąpienia lokalnych podtopie jest
bezpodstawny. Ustalenia projektu planu
miejscowego, w szczeg lności zasady
modemizacji, rozbudowy i budowy system w
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MoŻliwośÓ takiego ograniczenia powierzchni czynnej
biologicznie wiąza się będzie m.in. zeznaczącym
ograniczeniem możliwości odbioru przez glebę wody
deszczowej zwłaszcza podczas obfitych, nawalnych opad w
deszczu. Jest to o tyle istotne, Że bliskie sąsiedawo obszaru'
kt rego doĘczy zmiana planu
charakteryzuje sięmacznymi spadkami terenu oraz znajduje
się odnoga rzeki Srebmej wokoło kt rej są tereny podmokłe i

bagniste. obecnie już występują lokalne podtopienia
domostw.

l 0. o zmianę zapis w planu$ l 5 pkt. 2 ppk' 5 lit. b dot.
maksymalnej wysokość dla pozostałych obiekt w
budowlanych z 15 mnie więcej niż 4 kondygracje na 12
mnie więcej niz 3 kondygnacje dla symbolu lPfuC i
ŻPNC

l l. o zmianę zapis w planu $16 pkt.2 ppk. 5 lit. b dot.
maksymalnej wysokośÓ dla pozostałych obiekt w
budowlanych z 15 mnie więcej niz 4 kondygnacje na 12

mnie więcej niż 3 kondygnacje dla symbolu IP/PF i 2PIPF
12. o zmiuę zapis w planu $ 19 dot. stawki procentowej

służącej naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrosfu
wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu z l0olo
na 0olo - dla teren w P/PU i P/PF

Uzasadnienie:
Zasadnym jest pozostawienie takiej stawki jakjest w jeszcze
obowiązującym MPZP z2004 r. Zmiana stawki narusza
interesy właścicieli działek.

13. o dopisanie w planie $19' że opłatajednorazowa
obowiązuje w terminie (maksymalnie) do 5 lat od
chwalenia miejscowego planu,

l4. o wyjaśnienie dla czego została ustalona l0% stawka
opłaĘ planistycznej, a w prognozie skutk w finansowych
uchwalenia miejscowego planu jest 5%.

15. o wykonanie rzetelnej analizy skutk w finansowych
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Mitisk Mazowiecki,,Niedziałka
InwesĘcyjna", z uwagi na fakt, że opracowana prcgnoza
zawiera licme błędy oraz niewłaściwe dane np. we
,,Wstępie" wpisane jes! ze jest to progloza dla
miejscowości Kr lewiec. Nasuwa się pytanie czy ta
prognoza jest dla Kr lewca czy dla Niedziałki Drugiej oraz
czy właściwe dane zostaĘ zastosowane w tej prognozie.

16. o analizę, pod kątem czy gmina Mirisk Mazowiecki
posiada zdolnośÓ finansową do realizaoji planowanej w
projekcie miejscowego planu wybudowania infrashuktury
drogowej i tecfuiiczrej oraz wskazanic czy gmina posiada
środki pozwalające na wypłatę odszkodowa dla
właścicieli nieruchomości kt re straciĘ na wartości w
wyniku rozwiąan przewidzianych w zmianie miejscowego
planu. @ziałki budowlane są droższe od inwestycyjnych
oraz są5iedztwo działek przemysłowych i usfugowych
stanowić będzie, żn nuze działki będą mało atrakcyjne)'

infrastruktury technicznej' wynikające z potrzeb
ochrony środowiską regulują zasady
odprowadzania w d opadowych i/lub
roztopowych. Dodatkowo określone w
dokumencie zasady ochrony środowiska, przyrody
i kajobrazu kulfurowego, obligują do
przestrzegania przepis w odrębnych doryczących
standard wjakości środowiską w szczeg lności
w zakresie halasu, wibracji, emisji zanieczyszczeri
oraz promieniowania elektromagnetycznego, tym
samym obligują inwestor w do stosowania
rozwiąza technicmych, technologicznych i
organizacyjnych wynikających z obowiązujących
przepis w prawa.

Adl0ilr)
Ze względll na specyrlkę i charakter wskazanego
w projekcie planu przemaczenia terenu,

wnioskowana zmiana maksymalnej wysokośÓ dla
pozostałych obiett w budowlanych w terenach
PruC i P/PF nie jest zasadna.

Ad 12)

Zgodnie z uL.36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jeżeli w zwiąku z uchwaleniem
planu miejscowego albo jego zmianą waItość
nieruchomości wzrosłą a właściciel lub
użytkownik wieczysĘ zbywa tę nieruchomość,
W jt pobiera jednoramwą opłatę ustaloną w tym
planie' okeśloną w stosunku procentowym do
wzrostu wartości nieruchomości. opłata ta jest
dochodem własnym gminy i gmina nie może
rezygnować z jej pobieranią jeśli zaistniaĘ
okolicmości do jej nałozenią co moze mieÓ
miejsce w przedmiotowej sytuacji.
Zgod e zprzepisami, wysokość opłaty
planisĘcznej może wynieśÓ nawet 30%. W jt
zdecydował się jednak na ustalenie pzedmiotowej
opłaĘ dla terenÓw PfuC i P/PF na poziomie l0%'
czyli 3-kotnie nizsrym od poziomu
maksymalnego.

Ad 13)

Termin pobierania opłaty jednorazowej (renĘ
planisĘcmej) reguluje art.37 ust.4 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie zzuadą hierarchicmości źr deł prawą
przedmiotem regulacji planu nie mogą być
kwestie, kt re podlegają regulacjom w aktach
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Uzasadnienie:
Trudno tu nie zauwłŻyÓ, że od kilku lat gmina nie może
dokoIiczyć utwardzenia ul. olszoweI powierzchnią bifumiczną
(asfaltową), a posiada finanse na zapewnienie wybudowania
nowej sieci infiastruklury technicznej.

1 7. o przeanalizowanic jaka jcst r znica dochod w Gminy w
przypadku gdy na objętym terenie pozostanie
obowiązujący plalr z 2004 r., a tlor:hotlami z planowanej
zmiany miejscowego planu.

Czy zmiana na nieruchomości Inwestycyjne będzie miała
olbrzymi wpĘw na dochody gminy. W przypadku gdy
nieruchomości zostaną zabudowane budynkami
jednorodzinnymi, zagrodowymi i budynkami usługowymi.
Może to by niewielka r żnica wpływ w z podatk w i
wpływ w z renĘ planisĘcznej, gdyż nie zatnierzany
sprzedawa naszych nieruchomości, a takim pruypadku plan
będzie martwy, Ęlko my jako właściciele na tym stracimy i
nie będziemy mogli zabudować naszych nieruchomości takjak
chcemy czyli budynkami jednorodzinnymi.

wyazego rzędu (w tym między innymi
ustawach).

Ad 14)
Niejest zrozumiałe dlaczego składający uwagę
wskazał na rozbieŻność pomiędzy wysokościami
stawek opłaty planistycznej w planie miejscowym
i w prognozie skutk w finansowych. W obu
przypadkach mowajest o stawce wynosząceJ
10%. Prawdopodobnie składający uwagę pomylił
wysokośÓ stawki opłaĘ planisĘcznej z
prawdopodobieristwem zbycia działek pzed
upływem 5 lat, kt re oszacowano na poziomie
5%.

Ad 15)
Uwaga dotycząc a,,wykonania rze te lnej analiry
skutk w finansowyct jest bezpodstawna.
Prognoza skutk w finarrsowych została wykonana
zgodnie z obowiązującymi przepisami. oczywiste
omyłki pisarskie wskazane przez wnioskodawcę
zostaną poprawione'

Ad 16 i 17)

Zgodnie z ut.36 ustawy z dnia 27 marca2003 r-

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jeżrli'w związkl' z uchwaleniem planu
miejscowego albo jego zrrrianą korrystanie z
nieruchomości lub jej części w dotychczasowy
spos b lub zgodnyz doĘchczasowym
przemaczeniem stanie się niemoŻliwe bądź
istotnie ograniczone właśoiciel lub ułtkownik
wieczysĘ nieruchomości może żąda od gminy
odszkodowania za poniesioną rzeczywisĘ szkodę
albo wykupienia nieruchomości lub jej części.
Ustalenie wzrostu lub spadku wartości
nieruchomości następuje w ramach odrębnego
postepowania adminishacyjnego, po wejściu lil
Ącie planu miejscowego. Wycenę zmiany
wartości nieruchomości dokonuje biegĘ
ftśczoznaw ca na podstawie operafu
szacunkowego. Tym samym brak podstawy do
stwierdzenia, iż,,nienłchomości straciły na
wartości w wytihl rozwięa przewidzianych w
nianie nĘ scowego planu".

Fakłczrra możliwość zagospodarowania
nieruchomości, zgo dnie z założeniami planu,
zalezy m.in. od kwestii własnościowych, kt re to
nie są przedmiotem ani też nie mieszcą się w
zakresie ustale planu miejscowego.
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Gmina Mirisk Mazowiecki posiada zdolność
finansową do realizacji planowanych w projekcie
planu zamierze z zakręsu infrastnlkftlry
technicznej służącej zaspokojeniu zbiorowych
potrzeb mieszkanc w. Przedmiotowe inwestycje
będą w calości lub części finansowane z budŻetu
Gminy Mitisk Mazowiecki, zp źr deł
zewnętrznych lub na podstawie porozumie z
innymi podmiotami.
Finansowanie inwesĘcji, podlega przepisom
ustawy z dnia?7 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. zŻ02| r. poz. 305 zp źn.
zm.) oraz ustawy z dniaT czerwca 2001 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ściek w @z. U- z2020 r. poz.

2028).

24 23.06.2022 W związku z planowanymi zmianami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wnoszę o uj awn ien ie
inwestora, kt ry rozpoczął kierunek Ęch zmian' Istotnym dla
mniejest ujawnieniejaki będzie profil działalności objęĘ
MPZP. Jestem mieszkanką Niedziałki Drugiej od niedawna
bardzo cenię sobie obecne tu walory przyrodnicze, cisze i
spok j. obawiam się, że po wprowadzeniu proponowanych
zmian zostanie to zabvzone.

Działki nr ewid-
88/1,89/2,90Ą,
9llI,93/1,94t1,

95t3,96t3,97,98,
99, r02Ą,

103/I,I04tI, rcs,
280/t,280n,

292,r10/1, IIUI,
Ln" l13,IlĄl?'
tt5/2,116,118t3,
119,71D,72,73

IPruC,2PruC, IP/PF
2PIPF

Uwaga
nieuwzględni

ona

Zagadnienia poruszane w uwadze dotycące
,,ujawnienią inweslora" i,profilu działalnoścf'
nie ,,Iaoestionujq ustalełi przyjęĘch w projekcie
planu" (o czym stanowi w art. 18 ust. I ustawy z
dnia2'l mucaŻ003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym) i ze względ w
formalnych nie mogą by uwzględnione.
Plan ustala przeznacręnie oraz' określa parametry
zabudowy i zagospodarowania terenu, nic
przesądza natomiast o docelowym ,proflu
działalnoścf'oraz o sposobie i terminie realizacji
inwestycji. Planowana inwesĘcja musi by
ąodna z przemaczeniem terenu okeślonym w
planie.

Załącznil<l:
- zbi r uwag zaffrieszczonych w wykazie.

}r-. cB"b"e xDg{ur$ tr@Ą]o
Ins oł woJT GMII{Y MIŃSK MAZoWIECKI
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