
Załącznik nr 12 
do uchwały Nr XXXVII/265/l 7 

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki 
z dnia 28 września 2017 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki 
obejmującego etap ^1** - tereny położone w miejscowościach: Gamratka, Podrudzie, Zumienie, Maliszew, Prusy, Klaki, Iłówiec, Wólka Iłówiecka, 

Grabina, Cbmielew. 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w brzmie
niu przed wejściem ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 Nr 130 poz. 871) oraz art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz.U. z 2015 r. poz.774 z późn. zmianami) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki 
rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego etap 
„Al" - tereny położone w miejscowościach: Gamratica, Podrudzie, Zamienię, Maliszew, Prusy, Kłuki, Iłówiec, Wólka Iłówiecka, Grabina, Chmielew, który 
był wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 10 lipca 2017 r. do 2 sierpnia 2016 r., z nieprzekraczalnym terminem zgłaszania uwag do 18 sierpnia 
2017 r. 

Lp nuta 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
Nazwa jednostki 
oi^aaizacyjaej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
aierucbo-

ffiości której 
dtKyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu płanu 

dla 
niernchontośd, 
której dotyo^ 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrz}^ęcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecid 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp nuta 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
Nazwa jednostki 
oi^aaizacyjaej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
aierucbo-

ffiości której 
dtKyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu płanu 

dla 
niernchontośd, 
której dotyo^ 

uwaga Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgl. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgl. 

1 . 2 . 3 . 4 . 5 , 6. 7. 8 . 10. 11. 1 2 . 
1 12.07.2017 Wykreślić z §6 iist2pkt2 

zakazujący stosowania „ogrodzeń 
z prefabrykowanych elementów 
betonowych (za wyjątkiem 
słupków i cokołów) i ogrodzeń 
pełnych od strony dróg 
publicznych" lufo zmienić na zapis 
o^aniczający zakaz tylko do 
rejonu ski^żowań dpbg 
publicznych jako zapewniający 
widoczność na skr^owaniach 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Zakaz nie jest potrzebny na 
prostych odcinkach dróg. 

tekst planu 

X Zapis miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w §6 ust.2 pkt 2 ma służyć 
zapewnieniu lądu przestrzennego w obszarze 
planu. Nie zwalnia on ze stosowania przepisów 
odrębnych oraz nie zastępuje ich. 

X 

1 



Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwbkoiimię, 
Nazwa Jedaostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustakoia 
projektu plauu 

dla 
nier«choiBOści» 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi U w ^ i 

Rozstrz^nięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia u w ^ i 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwbkoiimię, 
Nazwa Jedaostki 
organizacyjnej; 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyczy 
uwaga której dotyczy 

uw^a Uwaga 
uw^l . 

Uwaga 
nieuwzgl. 

Uwaga 
nwzgl. 

Uwaga 
nieuwzgl. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10, 11. 12. 
Wvtn>41i> 7 SA iłcr 7 ntt Trf isklrn wyKicsjic A 90 ŁGH..^ pm J O jctiro 
następstwo uwa^ dotyczącej §6 
ijst2pkt2 

X Łupis niic|sci/wcgo piiuiu zaguspoudiruwaiiia 
przestrzennego w § 6 ust.2 pkt 3d ma służyć 
zapewnieniu ładu przestrzennego w obszarze 
planu. 

X 

Zmienić zapis 91-^ U S L J pKt 1 na 
„w bilans których wlicza się miej
sca postojowe zlokalizowane w 
garażu będącym zlokalizowanym 
na terenie przedmiotowej dzidki" 

X Zapis ust.5 nakazuje „lokalizację miejsc do 
parkowania na terenie dzidek objętych 
pozwoleniem na budowę", a więc obejmuje także 
miejsca zldcalizowane w garażu. Ustalenia pkt. 1 
są tytko uszczegółowieniem dotyczącym 
wymaganej ilości miejsc. 

X 

Zmienić w §18 ust.2 pkt 2 
minimalny wskaźnik PBC na 20% 
zgodnie ze Studium. 

X Wska^ik PBC wynika z położenia w Mińskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu. Studium 
określa wskaźnik minimdny a więc ustdenie 
wskaźnika wyższego jest zgodne ze Studium. 

X 

Zmienić zapis §9 ust.5 na „Dla 
dziaiek budowlanych 
przeznaczonych dla zabudowy 
usługowej ustala się realizację 
garaży wolno stojących w miarę 

budowlanych, a nie od frontów 
działek widocznych z dróg 
publicznych". 

A. Uwaga nieuwzględniona w części dotyczącej 
zmiany zapisu na dotyczący tylko garaży 
wolnostojących - usunięto cały ustęp 5. 

V . \ 

Zmienić zapis §6 ust3 pkt 1 na 
,;£akazuje się lokalizacji 
wolnostojących nośników 
reklamowych, z wyłączeniem 
terenów U, R M / U . PT, P/U i P/Uc 
i M N / U " . 

X Ograniczenie możliwości lokalizowania 
wolnostojących nośników reklamowych do 
terenów PT, P/U i P/Uc zapewnia zachowanie 
ładu przestrz^mego. 

X 

2 1 2 . 0 / / Wnoszący uwagę sprzeciwiają się 
uzimiiu terenu za zalewowy, 
dzidka nigdy nie była zalana a 
nhbyta została w 2011 r. jako 
budowlana Działka położona jest 
ddeko od rzdci. 

uz.ew. Dvj 
Zamienię 

X ju^uujiic Z an. i j usuiwy 0 pionowaniu 1 
zagospodarowaniu przestrzennym w stanie 
prawnym obowt^jącym na dzień podjęcia 
uchwdy Rady Gminy 0 przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Wójt 
sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W planie mi^scowym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów iid> 

X 



Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jedaostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
nierucko-

mośd której 
dotyc^ 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
aierncbomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Elozstrzygnięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecid 
w sprawie 

rozpatrzenia nwagi Uwagi 

Rozstr^nięcie Rady 
Gmiuy Mińsk 
Mazowiecid 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jedaostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
nierucko-

mośd której 
dotyc^ 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
aierncbomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
uwzgL j 

Uwaga 
nieuwzgl. 

Uwagi 

Uwaga 
awzgl. 

Uwaga 
nieuwzgl. 

L Z 3. 4 . 5. 6. Z 8. 1 0 . U . 1 2 . 
obiektów podlegających ochionie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
wyznaczone przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej" z marca 2006 r. Zgodnie z 
art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw 
( D Ł U . Z 201 I r. Nr 32 poz. 159) na obszarach, dla 
których istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzone przez 
dyrektora regiondn^o zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zachowuje ważność do dnia 
sporządzenia mapy z£^ożenia powodziowego. 
Do chwili obecnej nic sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowego dla tennu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym 
studium ochrony powodziowej sporządzone dla 
rzeki Mieni obowiązuje. 
Organem ustanawisyącym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi jest Dyrektor Re^itHialnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem sprzeczstym z ustawą Prawo Wodne t 
ustawą 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym byłoby nie uw^lędnienie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających odironie, astalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tyra narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowiązujące na obszarach szczegółowo 
zagrożenia powodzią zostały określone w art. 881 
ust.l i ait. 40 ust.l pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
l>ccyzję w sprawie zwotnienia od zakazów 
obowiązujących na obszarach szczw^lnego 
zagrożenia powodzią, w granicach 
administracyjnych Regitmalny Zarząd 

3 



Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazndsko i imię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nicnicho-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustaleitia 
projektu piana 

dla 

której dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazndsko i imię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nicnicho-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustaleitia 
projektu piana 

dla 

której dotyczy 
uwaga Uwaga 

uwzgl. 
Uwaga 

nienwzgl. 

Uwagi 

Uwaga 
uws^l. 

Uwaga 
nieuwzgL 

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydaje 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gos{>odarki 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o zapisy art 881 
ust 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosek inwestora. 

3 13.07J20I7 Wnoszący uwagę sprzeciwiają się 
poszerzeniu drogi przebiegającej 
na dz-ew. 208/2 kosztem ich 
działki. Wnoszący uw^ę odsunęli 
s i ę jużo l ,5mz ogrodzeniem dia 
poszerzenia drogi. 

OZ-CW. 0U> 
Zamienię 

4z, j /MN/U 
42.6KD-D 

X LTOga az.oKU-u (w. tiranicznaj w 
obowiązującym mpzp ma szerokość „zgodnie ze 
stanem obecnym" czyli 4 m. Droga gminna klasy 
dojazdowej, a taka została zaprojektowana, 
powinna zgodnie z przepisami odrębnymi 
(ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych - t.j. Dz.U. 2016 poz. 1440 z późn. 
zm.) mieć szerokość 10 m. Dr<^ ta służyć ma 
połączeniu komunikacyjnemu terenu Zamienia i 
Maliszerwa. 

X 

4 13.072017 Wnoszący uwagę sprzeciwiają się 
uznaniu terenu za zalewowy, 
działka nigdy nie była zalana a 
nabyta zost^a w 2011 r. jako 
budowlana. Działka położona jest 
daleko od rzeki, na wzniesieniu i 
został podniesiony jej poziom. 

dz.cw. 605 
Zamienię 

42.37MN/U X Zgodnie z art. i 5 ustawy o planowaniu i 
z2^spodarowantu przestrzennym w stanie 
prawnym obowiązującym na dzień podjęcia 
uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do 
spCMządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Wójt 
sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W planie miejscowym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
ł4>f*PTkv nodTATnnA tift n i p t ^ T n i M ^ ^ A d M U A n A U f w l ? ! 

wyznaczone przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w ,yStudium 
dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej" z marca 2006 r. godnie z 
art 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) na obszarach, dla 
których istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzwie przez 

X 
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Data 
wpływu 
uwagi 

N a z w i e i imię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
niemcho-

moścł której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dia 
nierucboaioścL 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzj^nięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Data 
wpływu 
uwagi 

N a z w i e i imię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
niemcho-

moścł której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dia 
nierucboaioścL 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nienw^;!. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nicuw^l. 

1. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 
dyrektora r^<maInego zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zachowuje ważność do dnia 
sporządzenia mapy zagroZotia powodziowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zs^oźenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym 
studium ochrony powodziowej sporządzone dla 
rzeki Mieni obowiącuje. 
Organem ustanawiającym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpiecmństwo 
powodzi jest Dyrektor R^onaln^o Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
ustawą o planowtuiiu i zagospodarowaniu 
przestrzennym byłoby nie uwzględnienie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym narażonych na 
niebezpieczeńshvo powodzi. 
Zakazy obowiązujące na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią zostały określone w ai l 881 
usL 1 i arL 40 usi. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
obowiązujących na obszarach szczanego 
zagrożenia powodzią, w granicach 
administracyjnych Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w V/aKzawk, wydaje 
Dyrektor RegtonsJnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o zapisy art 881 
ust. 2 ustawy Prawo wodne na indywidiralny 
wniosek inwestora. 

5 i 4.072017 Wnosząca uwągę sjMzeciwia się 
uznaniu terenu za zalewowy, 
ponieważ działka lezy daleko od 
rzeki i nigdy nie byto powodzi. 

drew. 
278/21 

Maliszew 

26.24MN/U X Zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzermym w stanie 
prawnym obowiązującym na dzień podjęcia 
uchwarfy Rady Gminy o przystąpieniu do 
sporządzenia mięjscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Wójt 
sporządza projdd planu miejscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 

X 

5 



Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko! imię. 
Nazwa jednwtki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeińc 
nierocbo-

nośd której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu plann 

dla 
flierucborat^ci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięde Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w spnrwie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstr^gnięck Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecid 
w sprawie 

rozpatrzenia nwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko! imię. 
Nazwa jednwtki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeińc 
nierocbo-

nośd której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu plann 

dla 
flierucborat^ci, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
owzgt. 

Uwaga 
nienwzgi. 

Uwagi 

Uwr^a 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgl. 

1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 1». n . 12. 
W pianie miejscowym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podle^jącycb odironie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
tereny naraZone na niebezpieczeństwo powodzi 
wyznaczone przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej" z marca 2006 r. Zgodnie z 
art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw 
( D Ł U . Z 201 i r. Nr 32 poŁ 159) na obszarach, dla 
ktdrych istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzone przez 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zachowuje ważność do dnia 
sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
i5o chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym 
studium ochrony powodziowej sporządzone dla 
rzeki Mieni obowiązuje. 
Organem ustanawiaj^ym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi jest Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
ustawą 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przcsuzciuiyni oyiooy nic uwzgięuniniic granic i 
Sposobów zagospodarowania terenów 
podlegaj^^h ochronie, ustalcmych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym narażonych na 
niebe^ieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowiąojjącc na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią zostały określtme w an. 881 
ust. 1 i art 4 0 ustl pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w sprawie 2rtvolnienia od zakazów 
obowiązujących na obszarach szczególnego 

6 



Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jedaostld 
orgauiza fajnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
aierucho-

mości której 
dotyczy 
uw^a 

Ustalenia 
projekin planu 

dla 
nierachoności, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozs t r^a lęde Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecid 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jedaostld 
orgauiza fajnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
aierucho-

mości której 
dotyczy 
uw^a 

Ustalenia 
projekin planu 

dla 
nierachoności, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgl. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nienw^l. 

]. 2 . 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 0 . U . 1 2 . 
zagrożenia powodzią, w granicacti 
administracyjnych Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydtye 
Dyrektor R^onainego Tlarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o zapisy art. 881 
ust 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosek inwestora. 

6 20.07.2017 Wniosek o rozszerzenie Iniii 
zabudowy do 150 m od drogi 
gminnej (ul. Górna). 

dzew. 171/1, 
173 

Maliszew 

26.19MN/U X Zakres projektu planu z ^ n y jest z uchwałami w 
sprawie przystąpt«iia do sporządzenia mpzp oraz 
z zakresem określonym w Studium. 

X 

7 26.07.2017 Wnoszący uwaęę sprzeciwia się 
uznaniu terenu za zalewowy, 
ponieważ od 1973 i. nie było 
powodzi. Należy przeprowadzić 
modcmizagę rowów. Ustalenia 
uniemożliwiają sprzedaż działki i 
rozbudowę domu. 

dŁew. 
278/22 

Maliszew 

26.24MNA) X ź^odnte z art 15 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w stanie 
prawnym obowiązującym na dzień podjęcia 
uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenny Wójt 
sporządza projekt planu mięjscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przgiisami odrębnymi. 
W planie miejscowym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
wyznaczone przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Soidium 
dla potrzeb pdanów ochrony 
przeciwpowodziowej'̂  z marca 2006 r. 2^odnie z 
art. 14 ustawy z (hiia 5 stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i nidctórych innydi ustaw 
{DZ.U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) na obszarach, dla 
których istnige studium ochrony 
przeciwpowodziowej spcuządzone przez 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zachowuje ważność do dnia 
sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 

X 
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Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostld 
oigaiuzacyjucj; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucbo-

ności której 
dotyczy 
uwaga 

Uslałenia 
projektu planu 

dla 
nienicboiności, 
której dotyezy 

uwaga 

Rozstrzyg • ięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rołstrz^nięde Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecid 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostld 
oigaiuzacyjucj; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucbo-

ności której 
dotyczy 
uwaga 

Uslałenia 
projektu planu 

dla 
nienicboiności, 
której dotyezy 

uwaga Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgl. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgl. 

Uwaga 
nicnwzgL 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 
zyoZenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym 
studium ochrony powodziowej sporządzone dla 
rzekł Mieni obowispnje. 
Oynem ustanawiającym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpiecz^istwo 
powodzi jest Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodailcj Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
ustawą 0 planowaniu i z^ospodarowaniu 
przestrzennym byłoby nie uwzględnienie granic i 
sposobów zyspodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowiązujące na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią zostały określone w art. 881 
iicf 1 i utrf Ąf\ iicf 1 AIĆT ^ iicf<i\w l^AU/A u/fwlit̂  

1 t «iri. *fV U t̂. J |l|ki ^ U^Ulwy rl<XWL/ WVUJIC. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
obowiyjących na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, w granicach 
administracyjnych Regionalny Zarząd 
Gcepodarki Wodnej w Warszawie, wydaje 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o zapisy art. 881 
ust 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosek inwestora. 8 27.07.20J 7 Wnoszący uwagę sprzeciwia się 

uznaniu terenu za zalewowy, 
pujiicwoc uu JO 10* lito uyto 
powodzi. Państwo musi 
przeprowadzić modernizację rzek 
czy rowów. 

dŁcw. 603 
Zamienię 

42.37MN/U X Zgodnie z art. 15 ustawy o plarłowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w stanie 
nr9wnvm nhowła7\iiacvm na Arieh nodtecia 
uchwały Rady Gminy o przyst^ieniu do 
sporządzenia mięjscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Wójt 
sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W planie miejscowym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podsuwie odrębnych przepisów, w tym 

X 
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Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostki 
orgtttizacyjncj; 

Treść awagi 

Ozaarzetiie 
nieraeho-

mośd której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcte Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostki 
orgtttizacyjncj; 

Treść awagi 

Ozaarzetiie 
nieraeho-

mośd której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
awzel. 

Uwaga 
nieuwzgL 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgl. 

I. 2. 3. 4 . 5, 6. 7. 8. 10. 11. 12. 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
toeny narażone na niebezpiecz^stwo powodzi 
wyznaczone przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dia potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej*' z marca 2006 r. Zgodnie z 
art 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i niekiórydi innych ustaw 
( D Ł U . z 2011 r. Nr 32 poz. 159) na obszarach, dla 
których istnieje studium ochrony 
pizeciwpowodziowg sporządzone przez 
dyreśaora r^iooalnego zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zachowuje ważirość do dnia 
sporządzenia mapy zagroźoita powodziowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono twwych map 
zagrożenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W z w i ^ u z powyższym 
studium ochrony powodziowej spmządzone dla 
rzeki Mieni obowiązuje. 
Organem ustanawiającym tereny i granice 
terenów narażonych na niebe:q}ieczeństwo 
powodzi jest Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Goąiodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem grzecznym z ustawą I^wo Wodne i 
ustawą 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym byłoby nie uwzględnienie granic i 
sposobów zagospodmowania terenów 
potflegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym narażor^rch na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowi^jące na obszarach sa:2egóin^o 
z j ^ ż e n i a powodzią zostały okreśhnte w art 881 
ust.l i art 40 ustl pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
obowiązujących oa obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią w granicach 
administracyjnych Regiorudny Zarząd 
Gospodarki Wbdnej w W»szawie, wydaje 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 

9 



Lp Data 
wpływu 
•wagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostki 
oigairizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
niemcho-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustaleua 
nroi#btii i>lsi iu 
^tvj^ibb9i n̂«a<*w 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrz^a nwagi 
Lp Data 

wpływu 
•wagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostki 
oigairizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
niemcho-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustaleua 
nroi#btii i>lsi iu 
^tvj^ibb9i n̂«a<*w 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
Uwaga 
uwzgl 

Uwaga 
nieuwzgl. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieiiw^l. 

1 . 2. 3 . 4 . 5. 6. 7. 8 . 10. 11. 12. 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o zjq>isy art. 881 
usL 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosek inwestora 

9 28.07.2017 Wniosek 0 zmianę całości działki 
na teren budowlany. 

dz.cw.3l8 
Grabina 

15.10MNm 
15.I5R 

X Działka w części zachodniej znajduje się w 
terenie MNAJ, w części pozostałej w terenie R. 
Obszar zajęty przez poszczególne funkcje 
zgodny jest z określonym w Studium. 

X 

10 31.072017 Wniosd( o usunięcie zapisu 
„tereny w całości położone w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią". Działki nigdy nie 
uległy zalaniu, czego dowodzą 
głeby i roślinność występują* na 
dzidkach. 

dz.ew. 1014, 
1016 

Zamienię 

42.49MN/U X Zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu praestrzennym w stanie 
prawnym obowiązującym na dzień podjęcia 
udiwały Rady Gminy o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Wi^t 
sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W pianie miejscowym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym 
narażcmych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
tereny narażone na nidiezpieczeństwo powodzi 
wyznaczone przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej" z marca 2006 r. Zgodnie z 
art. 14 astawy z dnia 5 stycznia 2011 r o zmianie 
ustawy Prawo wodne i niektórych Innych ustaw 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) na obszarach, dla 
Lr#<\n//.h icrnt^i^ cAi/Tititn /v.t imnv 

Kioiycn isuiicjc suiuiuni uuiruny 

przeciwpowodziowej spwządzone przez 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zachowuje ważność do dnia 
sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W z w i ^ u z powyższym 
studium ochrony powodziowej sporządzone dla 
rzeki Mieni obowiązuje. 

X 
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Lp D«U 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
Nazwa jedaostki 
orgiDizacyJaej; 

Treść awagi 

Oznaczenie 
nierucho-

iDości której 
dotyczy 
uwi^a 

Ustalenia 
projektu pławi 

dla 
nierachomości, 
Ictórej dotycgr 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazewkcki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzjgnlęcie Radv 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Lp D«U 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
Nazwa jedaostki 
orgiDizacyJaej; 

Treść awagi 

Oznaczenie 
nierucho-

iDości której 
dotyczy 
uwi^a 

Ustalenia 
projektu pławi 

dla 
nierachomości, 
Ictórej dotycgr 

uwaga Uwaga 
U W Z R l . 

Uwaga 
nieuwzgL 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgl. 

L 2. 3 . 4. 5. 6. 7, S. 10. U . 12. 
Organem ustanawiającym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi jest Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej nic zaś Wójt Gminy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Praiwo Wodne t 
ustawą0 planowaniu i zago^iodaiowaniu 
przestrzennym byłoby nie uwzględnienie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów 
IKKtIegąjących ochronie, ustalonych na podsuwie 
odrębnych przepisów w tym narażonymi na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowii^jące na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią zostały określone w art. 881 
ust. 1 i art. 40 ust.l pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
obowiązujących na obszaradi sszegółnego 
zagrożenia powodzią, w granicach 
administracyjnych Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydaje 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o zapisy art. 881 
ust. 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosek inwestora. 

11 31.072017 Wniosek o usunięcie zapisu 
„twcny w całości położone w 
obszarze szczególnego zagrcKżenia 
powodzią". Dzialld nigdy nie 
uległy zalaniu, czego dowodzą 
0lehv i mślinnośó wi/^erairAce nA 
działkach. 

dz-Cw. 1014, 
1016 

Zamienię 

42.49MN/U Y / \ Zgodnie z att 15 usuwy o planowaniu i 
zagospodarowaniu ptzestrzennym w stanie 
prawnym obowii^jącym na dzień podjęcia 
uchwaiy Rady Gminy o przystąpieniu do 
sporząc^nia miejscowy planu 
Tflmwiwliimwflnta nry^tryenn^irfi t V A i t 

sporządza projekt planu migscowego, zgodnie z 
zapisami studium ctaz z przgiisami odrębnymi. 
W planie miejscowym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lid> 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych piząiisów, w tyra 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Na tetenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
tereny narażone na ni^iezpieczeństwo powodzi 
ivyznaczone przez Regi<nudny Zaiząd 

Y 
a\ 
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Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
Nazwa jeduostld 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

OznaczeiHC 
nierncho-

D O Ś C ł której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu ptenn 

dla 
nieruchomoiclt 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrz^nięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwaei Uwagi 

Rozstrz^uięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia nwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
Nazwa jeduostld 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

OznaczeiHC 
nierncho-

D O Ś C ł której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu ptenn 

dla 
nieruchomoiclt 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
uwzgl. 

Uwaga 
nieuw^Ł 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgl. 

Uwaga 
nieuwzgl. 

L 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej" z marca 2006 r. Zgodnie z 
art 14 ustawy z dnia S stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw 
(Dz-U. z 2011 r. Nr 32 poz.! 59) na obszarach, dla 
których istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzone przez 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zacliowuje ważność do dnia 
spcaządzenia mapy żagrożenia powodziowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym 
studium odiTony powodziowej sporządzone dla 
rzeki Mieni obowiązuje. 
Organem ustanawiającym tereny i granice 
terenów narażonych na nidiezpieczeństwo 
powodzi jest Eiyrektw Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym byłoby nie uwzględnienie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów 
podl^ających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowiązujące na obszarach szczególnego 
żagrożenia powodzią zostały określone w art 881 
ustl i art 40 ustl pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w prawie zwolni^ia od zakazów 
obowiązujących na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, w granicach 
administracyjnych Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wbdnej w Warszawę, wydaje 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o zapisy art. 881 
ust. 2 ustawy Prawo wodne na Indywidualny 
wniosek inwestora 
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Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostld 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dia 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy MiAsk 
Mazowiecid 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy MiAsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostld 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dia 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
nwzgL 

Uwaga 
nieuwzgl. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgl. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. IŁ 
12 7.08.2017 Składający uwagę nie wyrażają 

zgody na budowę dróg 42.1 i 42.2 
przechodzących pizez ich działkę. 
Droga 42. i uniemożliwia 
realizagę na działce kolejnego 
budynku mieszkalnego z wjazdem 
od ul. Topolowej. Działka posiada 
istniejące ogrodzenie i pas drzew. 
Drogi powodować będą łialas. 
Działki położone w Podrudziu 
mają zapewnioną obsługę 
komunikacyjną oid strony 
Podrudzia. 
Sldadający uwagę proponują 
wyznaczenie zamiennie drogi 
wzdłuż granicy Zamienia i 
Podrudzia, z wylotem przy 
ul. Osiedlowej 

dz.ew. 273/6 
Zamienię 

X Droga 42.1 stanowi przedłużenie istniejącej drogi 
na terenie Podnidzia (istniejąca droga gruntowa 
na dz.ew. 314 i wyznaczona po jej śladzie droga 
gminna 32.4KD-DJ i zapewnia potączenie 
komunikacyjne istniejących i projektowanych 
terenów zabudowy na terenie Podrudzia z 
terenem Zamienia. Teten zabudowany wymaga 
siaiki dróg. 
Droga 422 to przedłużenie istniejącej drogi 
(dz.ew. 11) wzdłuż granicy Zamienia i Podrudzia. 
Realizacja dróg stanowi inwestycję celu 
publicznego. 

X 

13 7.08.2017 Wniosek o przekształcenie 
działek, w związku z 
prowadzeniem gospodaistwa 
rołn^o, na teren zidrudowy 
zagrodowej jednorodzinnej. 

dz.ew. 16/2. 
18/2,20/2. 
34/3,520 
Chmielew 

8.3 MN/U 
8.6 MN/U 

X Na działkach 16/2, 18/2,20/2 jest istniejąca 
zabudowa zagrodowa, na działkach 34/3,520 
brak jest istmejącg zabudowy zagrodowej, taka 
zabudowa nie występuje także na działkach 
bezpośrednio z nimi sąsiadujągrch. 
Działki leżą w terenach, dla których w Studium 
ustalono funkcję MN/U. Ustalenie funkcji innej 
niż w Studium ̂ woduje niezgothiość projektu 
planu ze Studium. Dla ustalenia funkcji 
zagrodowej, nawet jeżeli jest to funkcja 
istniejąca, zgodnie z mzecznictwem wymagana 
jest zmiana Studium. 
Zgodnie z Art. 35 ustawy o plaiMwaniu i 
zagospodarowaniu przestizennym (t.j. Dz.U. 
2017 poz. 1073) „Tereny których przeznaczenie 
plan miejscowy zmienia, mogą być 
wykorzystywane w spos^ dotychczasowy do 
czasu ich ^gospodarowania zgodnie z tym 
planem, cłtyba że w planie ustalono uvty ̂ tosób 
ich tymczasowego zagospodarowania ". 
W projekcie planu w §15 usLljest zapis 

X 
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Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa Jeduostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Ozaaczenie 
nlerocho-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
aierucbonioścl, 
której dolyc^ 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Guńny Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzeuia uwagi Uwagi 

Rr^trzygnięcle Rady 
Gminy Mińsk 
Mamwiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa Jeduostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Ozaaczenie 
nlerocho-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
aierucbonioścl, 
której dolyc^ 

uwaga Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgl. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nienwzgl. 

1. 2. 3. 4. 5 . 6 . 7. 8. 10. 11. 12. 
pozwalający modernizować zabudowę 
zagrodową: ./dezgodne z planem istniejące 
obiekty nie mogą być poddawane remontom i 
przebudowom (...), z wyłączeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej (...) 
wyposażanych w itrztyhenła techniczne 
niezbędne dla ich prawidłowego funkcjonowania 
ale bez prawa powiększania kubatury budynku". 

14 8.08.2017 Mieszkańcy 
Zamienia i 
Maliszewa 
adres do 
kocespondencji 

podpisane również 
przez 40 ornych 
osób 

Sprzeciw wobec zaliczenia działek 
przy ulicach Granicznej. Ł^owej i 
Piaskowej w miejscowościach 
Zamienię i M^tszew przeciw do 
terenów zalewowych. Mapa 
wykonana w 2006 r. przez RZGW 
w Warszawie została źle 
wytyczona. Wniosek o odrzucenie 
mpzp. 

21amiente, 
Maliszew 

X Zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i 
zs^ospodarowaniu przestrzennym w stanie 
inawnym obowiązującym na dzień podjęcia 
uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu 
za^spodarowania przestrzennego Wójt 
sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W pianie miejsco^^ym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów hib 
obidaów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
wyznaczone przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w ..Studium 
dla potrzeb planów ochrtMiy 
przeciwjx>wodziowej'' z marca 2006 r. Zgodnie z 
art 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw 
( D Ł U . Z 2011 r. Nr 32 poz. 159) na obszarach, dla 
których istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzenie przez 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, studiimi to zachowuje ważność do dnia 
sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
Do chwili obecnej nic sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym 
studium ochrony powodziowej sporządzone dla 

X 
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Lp Data 
wpływa 
uwagi 

Nazwisko 1 imię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Ozaaczenie 
oierncho-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projekt* planu 

dia 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstr^nięcie Wójta 
Gminy Miósk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy MiAsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

roqiatrze*ia mag) 
Lp Data 

wpływa 
uwagi 

Nazwisko 1 imię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Ozaaczenie 
oierncho-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projekt* planu 

dia 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
U W Z l i l . 

Uwaga 
nieawzgi. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgl. 

l . 2. 3. 4. 5. 6, 7. 8. 10. U . 12. 
rzeki Mieni obowi^je. 
Organem ustanawiającym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi jest Dyrektcr Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
ustawą o planowaniu i zagospodmowaniu 
przestrzennym byłoby nie uw^lędnienie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odlanych inzepisów w tym narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowiązujące na obszarach szczegóbi^o 
zdrożenia powodzią zostały określone w art. 881 
ust. I i art 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
obowiązujących na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, w granicach 
administracyjnych Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydge 
Dyrektor Regionalnego Zaraądu Go^wdarici 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o zapisy art 881 
ust 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosek inwestora. 

15 8.08.2017 

orazpodpisy i3 
iimydi osób 

Wniosdc o usunięcie terenu 
oznaczon^o jako las (lasu nie 
ma), klóty oddziela zabudowę od 
dn^ . 

dz.ew.385 
Wólka 

Iłówiecka 

39.6MN/U X Grunt leśny oznaczony jest zarówno w ewidencji 
gruntów jak i ma mapie. W trakcie procedury 
planistycznej Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
zwrócił się do Marszalka Województwa 
Mazowieckiego o zmianę pi^znaczenia gruntów 
leśnych na cele nieleśne, m in. dla przedmiotowej 
działki. Decyzją nr 111/2016 z da 9 listopada 
2016 f. Marszałek odmówił min. dia 
pizedniiotowej dziahci zmiany przeznaczenia na 
cele nieleśne. 

X 

16 9.08.2017 Zmniejszenie odległości linii 
zabudowy nieprzekraczdnej od 
krawędzi jezdni drogi ̂ icffczej 
I08KO-Z do 8 m. Wyznaczenie 
linii zabudowy w odle^t^i 12 m 

d Ł C w . 74 

Podnjdzie 
32.7MNAJ X Linie zabudowy wyznaczono w projekcie planu 

w oparciu o położenie istniejącej zabudowy w 
stosraiku do drogi, zarówno po jej północnej jak t 
połiKbiiowej stronie. Ustalenie linii zabudowy w 
taki sposób umotywowaie jest zachowaniem 

X 
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Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucbo-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nicruebomoJci, 
której dotycz 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

impatrzcnia uwmtł 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucbo-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nicruebomoJci, 
której dotycz 

uwaga Uwaga 
uw^L 

Uwaga 
nieuw%l. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgl. 

Uwaga 
nieuwzgl. 

1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 10. u . 12. 
od granicy terenu drogi 
uniemożliwia zabudowę działki. 

ładu przestrzennego. 
W planie miejscowym określa się odle^ości od 
granicy terenu drogi a nie od krawędzi jezdni. W 
przypadku przebudowy drogi poioZenie krawędzi 
jezdni może ulec zmianie. 

17 10.082017 Nieruchomość w posiadaniu 
wnoszącego uwagę od 9 lat. Teren 
został podwyższony. Działka 
nigdy nie była zalewana. 
Oznaczenie terenu zalewowego 
może utrudnić planowane 
zagospodarowanie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. 

dz.ew. 
687/17 

Zamienię 

42.49MN/U X Zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i 
zagospodarow^iu przestrzennym w stanie 
prawnym obowiązującym na dzień podjęcia 
uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscówko planu 
zagospodarowania przestrzennego Wójt 
sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W planie miejscowym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odr^ych przepisów, w tym 
narażonych na niebeąiiecz^istwo powodzi. 
Na terenie gmmy Mińsk Mazowiecki występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
wyznaczone przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej" z marca 2006 r. Zgodnie z 
art. 14 ustawy z dnia S stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw 
( D Ł U . Z 2011 r. Nr 32 poŁ 159) na obszarach, dla 
których istnieje studiinn ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzone piasi. 
dvnelrtnra re^innaineen TAcza/iu 0nsf>ndarki 

wodtKj, Studium to zachowuje ważność do cktia 
sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym 
Studium ochrony powodziowej sporządzone dla 
rzeki Mieni obowiązuje. 
Organem ust»ławiającym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpieczeństwx> 

X 
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Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i Imię, 
Nazwa jednostld 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyc^ 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
niernchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy MiAsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

tx«zpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy MiAsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i Imię, 
Nazwa jednostld 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyc^ 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
niernchomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
uwzgŁ 

Uwaga 
nieuwzjitl. 

Uwagi 

Uwaga 
nwzgl. 

Uwaga 
nieuwzgl. 

1. 2. 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 
powodzi jest Dyrektor Regionalny Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem ątrzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
urtawą 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
[Mzestrzennym byłoby nie uwzględnioiie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowij^jące na obszarach szczi^ólnego 
zagrożenia powodzią zost^ określone w arL 881 
ust.l i art 40 ust.I pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
obowiązujących na obszarach szcrsgólnego 
zagrożenia powo<b.ią, w granicach 
administracyjnych Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydaje 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o zapisy art 881 
ust. 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosek inwestora 

18 11.08.2017 Teren został podwyższony o ok. 
70 cm. Dztań:i nigdy nie były 
zalewane. Działki zostały 
wjWuczonc z projektu planu, 
przez co utrudnione będzie ich 
zagospodarowanie. 
Wniosek o uwzględnienie działek 
w projekcie planu. 

dz.ew. 389/1. 
389/2 

Zamienię 

42.2lMHaJ X Zgodnie z art 15 ustawy o planowaniu i 
zyspodarowaniu przestrzennym w stanie 
prawnym obowiązującym na dzień podjęcia 
uchwsśy Rady Gminy o ptzystiq>ieniu do 
spmządzenia miejscowego planu 
zyspodarowania przestrzennego Wójt 
sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W planie miejscowym okreśkt się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podiegająt^ch ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym 
narażonych na niebe^ieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki wysterują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
wyznaczrme przez Regmuśny Zarząd 
Goydarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dla potrzeb planów ochrony 

X 
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Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa Jednostld 
organizacyjnej; 

Treść nwagi 

Oznaczenie 
nkrucbo-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nienicliomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstn^gnięde Wójta 
Gminy Miósk 
Mazowiecki 
w sprame 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy MiAsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa Jednostld 
organizacyjnej; 

Treść nwagi 

Oznaczenie 
nkrucbo-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nienicliomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
U W Z R L 

Uwaga 
nieuwzgl. 

Uwagi 

U w ^ 
uwzgl. 

Uwaga 
nieuwzgl. 

L 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 1 0 . 11. 12. 
przeciwpowodziowej" z marca 2006 r. godnie z 
art 14 ustawy z tbiia S stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw 
(Dz.U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159) na obszarach, dla 
których istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządztme przez 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zachowuje ważność do dnia 
sptHządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym 
studium ochrony powodziowej sporządzone dla 
izeki Mieni obowiązuje. 
Organem ustanawiającym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi jest Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym byłoby nie uwzględnienie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych pr^pisów w tym narażonych na 
niebe^teczeństwo powodzi. 
Zakazy obowiązujące na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią zostały określone w art. 881 
ust I i art 40 ust.l pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
obowiązujących na obszarach szcz^ólnego 

administracyjnych Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydaje 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w qparciu o zapisy art. 881 
ust. 2 ustawy Prawo srodne na indywidualny 
wniosek inwestwa. 
Działka 389/1 w części a 389/2 w całości 
znajdują się poza obszarem planu, w związku z 
czym nie ma dla nich w tych częściach 
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Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwiska i imię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
nieniclio-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
f#l vjvikmll uifll lM 

dla 
nleruchomoki, 
które] dotyczy 

•waga 

Rozstr^nlęcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwi«i Uwagi 

Rozstrzygaięde Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwiska i imię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
nieniclio-

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
f#l vjvikmll uifll lM 

dla 
nleruchomoki, 
które] dotyczy 

•waga Uwaga 
uwzgl. 

Uwaga 
nleuw^l. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgl. 

Uwaga 
•ieuwzgl. 

2. 3 . 4. 5- 6. 7. 8 . 10. U . 12. 

ustałeń..Obszar projektu planu zgodny jest z 
ucuwaiaiiii w spnawic pizysiąpicnia oo 
Sporządzenia mpzp oraz z zakresem określonym 
w Studium. 

19 11.08.2017 Teren został podwyższony o ok. 
100 cm. Dzi sOka zost^a oznaczona 
jako teren zalewowy i wykluczona 
z projektu planu, [Hzez co 
utrudnione będzie jej 
zagospodarounuiie. 
Wniosek o uwzględnienie działek 
w projekcie planu. 

dz cw. 385 
Zamienię 

— X Działka 385 znajduje się poza obszarem płanu, w 
zwtązitu z czym nie ma dla niej ustaleń, w tym 
oznaczenia jako teren zalewowy. OKszar projditu 
planu zgodny jest z uchwałami w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia mpzp oraz z 
zakresem określonym w Studium. 

20 16.08.2017 Teren zost^ podwyższony o ok. 
60 cm. Działka została oznaczona 
jako teren zaiewotyy t wykluczona 
z projekbi planu, ptzez co 
utrudnione będzie jej 
zagospodarowanie. 
Wniosek o uwzględnienie działek 
w projdccie planu.. 

dz.ew, 381/1 
Zamienię 

X Dziaflca 38 l / l znajduje się poza obszarem planu, 
w związku z czym nic ma dla niej ustaleń w tym 
oznaczenia jako teren zalewowy. Obszar projektu 
planu zgodny jest z uchwałami w sprawie 
przyst^ienia do sporządzenia mpzp oraz z 
zakresem określonym w Studium. 

X 

21 17.08.2017 Składający uwagę nie wyraża 

422KD-D w całości ptzez jego 
działkę. Działka j ^ ogrodzona, 
posadzone są drzewa ozdobne. 
Wniosek o przeniesienie drogi na 
dz. 374 będącą nieużytkiem. 

dzew. 273/5 
7 tbffn w*n 1̂  ZjMliKfltC 

4226MN/U X Drt^a publiczna stanowi realizację celu 

działek i terenów stpiednidi. w tym położonych 
ztfówno na terenie Zamioiiajak i Podrudzda 
Droga 42.2KD-D stanowi połąt^enie istniejących 
dróg gnuitowych i wyznaczonych wzdłuż nich 
dn^gmmnydt: 
na dz.ew. 11 w Zamienni i na dz. 314 w 
Podrudziu 
Wyznaczenie nowych dróg publicznych 
konieczne jest w związku z wyznaczeniem 
nowych terenów zabudowy. 

X 

22 17.08.2017 

Podpisane 
dodatkowo przez 4 
inne osoby 

Działki objęte są obowi^jącym 
planem miejscowym, w którym 
przeznaczone są pod zabudowę i 
załączoną decyzją podziałową 
Działki znąjdtgą się na terenie 
piaszczystym i na górce, powyżej 
poziomu rowu i w znacznej 

dz.cw. 687/1 
(obecnie 

687/4 do 12) 
Zamioiie 

42.49MN/U X Zgodnie z trt . 15 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w stanie 
prawnym obowtązującym oa dzień podjęcia 
uchwsdy Rady Gmmy o p i^ t ^ i enk i do 
sporządzenia miejscowego planu 
zago^odarowania pizestrzennego Wójt 
sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z 

X 
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Lp E>ala 
wpływu 
•wagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jędnostki 
orgaDizacyjocj; 

Treść uwagi 

Ozaaczenie 
nierucho

mości której 
dotya^ 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dia 
nieruchomości, 
której dotyezy 

uwaga 

Rozstrzygaięeie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowleeki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp E>ala 

wpływu 
•wagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jędnostki 
orgaDizacyjocj; 

Treść uwagi 

Ozaaczenie 
nierucho

mości której 
dotya^ 
uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dia 
nieruchomości, 
której dotyezy 

uwaga Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgL 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
aieuw^L 

L. 2 . X 4 . 5. 6- 7. 8. 1 0 . 1 1 . 1 2 . 
odległości od ns^i. Dziatki ni 
były zalane od 1936 r. W 2016 r. 
zarówno rowy jak i rzeka zosUdy 
oczyszczone i po^bionc. 
Składający uwagę nie wyrażają 
zgody na przedstawiony plan. 

zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W planie miejscowym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym 
narażonych na nicbe^tieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
wyznaczone przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej" z marca 2006 r. Zgodnie z 
art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw 
(Dz-U. z 2011 r. Nr 32 poz. 159)na obszarach, dla 
których istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzone przez 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zachowuje ważność do dnia 
sporządzenia mapy zwożenia powodziowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W zwiądcu z powyższym 
snidium ochrony powodziowej sporządzone dla 
rzeki Mieni obowiązuje. 
Organem ustanawiającym tereny i granice 
terenów nar^onych na niebezpieczeństwo 
powodzi Jest Dyrektor Regionalny Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem grzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
ustawą 0 planowaniu i zr^ospodarowaniu 
przestrzennym byłoby nie uwzględnienie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów 
podlegającydi ochnmie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowiązujące na obszar̂ teb szczególnego 
zagrożenia powodzią zostały dtreślone w art. 881 
usŁl i art. 40 ustl pkt3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
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Lp Data 
wpływa 
•wagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostki 
organbaeyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
nicrucho-

nioid której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu piann 

dla 
niernchomości, 
której dotyczy 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy MIAsfc 
Mazowiecid 
w sprawie 

rozpatrzenia awagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia awagi 

Lp Data 
wpływa 
•wagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostki 
organbaeyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
nicrucho-

nioid której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu piann 

dla 
niernchomości, 
której dotyczy 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuw^. 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
oieuw^L 

1 . 2 . 3 . 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 1 2 . 
obowiązujących na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią w granicach 
administracyjnych R^ionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, M/ydąje 
Dyrektor Regionalny Zvządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o zapisy art. 881 
ust 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosdc inwestora. 

2 3 18.082017 Wniosek o usunięcie zapisu 
„tereny w csdości położone w 
obszarze szczególnego zagrożenia 
powodzią". E)ziałki nigdy nie 
uległy zalaniu, czego dowodzą 
gleby i roślinność występujące na 
działkach. 

dz.ew. 1014, 
1016 

Zamienię 

42.49MN/U X Zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i 
zt^ospodarowaniu przestrzennym w stanie 
prawnym obowiązującym na dzień podjęcia 
uchuraly Rady Gminy o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowy planu 
zagospodarowania przestrzenny Wójt 
sporządza projekt płanu miejscowego, y d n i c z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W planie miejscowym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
wyznaczone przez R^ionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej" z marca 2006 r. Zgodnie z 
art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie 
U5tatvy Prawo wodne i niektórych iimych ustaw 
P Ł U . Z 2011 r. Nr 32 poŁ 159) na obszarach, dla 
którydi istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzone przez 
dyrektora regionaln^o zarządu gospodarki 
%vodnej, studium to zachowuje ważność do dnia 
sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowy dla terenu gminy 
MiAsk Mazowiecki. W zwitku z powyższym 
studium ochrony powodziowej sporządzane dla 

X 
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Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imif. 
Nazwa Jedaosikł 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu płanu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

Nwaga 

Rozstrzygnięcie WójU 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imif. 
Nazwa Jedaosikł 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu płanu 

dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

Nwaga Uwaga Uwaga 
nieuwzgL 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgL 

1. 2. 3. 5, 6. 7. 8. 10. U . 12. 
izeki Mieni obowiązuje. 
Organem ustanawiającym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi jest Dyrektor Regionalnego Zaiządu 
Gospodaiki Wodnej nie zaś WOjI Gminy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Ptawo Wodne i 
ustawą 0 planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym byłoby nic uwzględnienie granic i 
sposobów zagospodarowam'a terenów 
pKOdlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym narażonych na 
nidiezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowupujące na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią zostały określone w art. 881 
lid 1 i od an lid 1 „Id T iidoim/ Uroiu/, 

Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
obowiązujących na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, w granicach 
administracyjnych Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydaje 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w tąiarciu o z^isy art. 881 
ust 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosek inwestora 

24 18.08.2017 Wniosek o nie wprowadzenie 
obszaru szczególnego zagrożenia 
powodzią. Kwalifikacja taka 
znacznie pogorszy możliwość 
zagoydarowania terenu. 

Maliszew 26.24MNAJ X Zgodnie z art 15 ustawy o planowaniu i 
żaffKpodarowaniu przestrzennym w stanie 
prawnym obowiązującym na dzień podjęcia 
uchwaJy Rady Gminy o przyst^ieniu do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzouiego Wójt 
sporządza projekt pl^iu miejscowy, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W planie miejscowym określa się obowiązkowo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonydi na 
podstawie odrębnych pizepisów, w tym 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 

X 
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Lp Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
Nazwa jedaostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustaletua 
projektu planu 

dU 
nicnichoHłOŚci, 
której dotyczy 

uwaga 

Reratrzygnięcic Wójta 
Gmioy MiAsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygaięde Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
Nazwa jedaostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustaletua 
projektu planu 

dU 
nicnichoHłOŚci, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
I1W3«I. 

Uwaga 
nieuwzgL 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
aieuwżgi. 

L 3 . 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. I X 
wyznaczone przez Regionalny 2^aiząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej" z marca 2006 r. Zgodnie z 
arL 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i nidctórych imiych ustaw 
(DZ.U.Z20II r. Nr 32 poz-159) na obszarach, dla 
których istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzone przez 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zachowuje ważność do dnia 
sporządzenia mapy zagrotenia powcKfeiowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowego dla terenu gminy 
MiAsk Mazowiecki. W związku z powyższym 
studium ochrony powodziowej sporządzone dla 
izeki Mieni obowiązuje. 
Organem ustanawigącym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi jest Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gtnmy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym byłoby nie uwzględnienie granic i 
sposobów z^ospodarowania terettów 
podleggących ochronie, ustalonych rui podstawie 
odrębnydl iMzepisów w tym narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowiązujące na obszaradi szczególnego 

ust I i art 40 iist.l pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
diowi^jących na obszarach szczególnie 
zagrożenia powodzią w granicach 
administracyjnych Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodiej w Warszawie, wydaje 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wocbiej w Warszawie, w oparciu o zapisy ait. 881 
usL 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosek inwestora. 
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Lp Dala 
wplywB 
Dwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa Jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
nieniclio

mości której 
dotyczy 
Dwaga 

Ustalenia 
projektu piana 

dla 
nieruclioiności, 
której dotyc^ 

nwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Dala 

wplywB 
Dwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa Jednostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczeaie 
nieniclio

mości której 
dotyczy 
Dwaga 

Ustalenia 
projektu piana 

dla 
nieruclioiności, 
której dotyc^ 

nwaga Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgL 

Uwagi 

U w i ^ Uwaga 
nieuwzgL 

l . X X 4 . 5. 6. 7. S. 1 0 . 1 1 . I X 
25 18.08.2017 Wniosek o nie wprowadzenie 

obszarów szcrególnego z%ro:tenia 
powodzią Kwalifikacja taka 
znacznie pogorszy możliwość 
zagospodarowania terenów. 

Zamienię 42.35RM/U 
42.37MN/U 
42.49MN/U 

X Zgodnie z art. 1S ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w stanie 
prawnym obowiązującym na dzień podjęcia 
uchwtdy Rady Cminy o fnzyst^ieniu do 
spCHządzenia miejscowego planu 
zago^odarowania przestrzennego Wójt 
sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W planie miejscowym określa się obowiąrkowo 
granice i qx>soby zagospodarowania tereiiów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy Mińsk Mazowiecki występują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi 
wyznacziHie {Mzez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dia potrzeb planów ochrony 
przeciwpoiw>dziowej" z marca 2006 r. Zgodnie z 
art 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o snianie 
ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw 
( D Ł U . Z 2011 r. Nr 32 poŁ 159) na obszarach, dla 
których istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzone przez 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zadiowujc ważność do dnia 
sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym 
studiom ochrony powodziowej sporządzone dla 
rzeki Mieni obowiązuje. 
Organem ustanawiającym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi jest Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
iistawąo planowaniu i zs^ospodanowaniu 
przestrzennym byłoby nie uwzględnienie granic i 
sposobów z^ospodarowania terenów 

X 
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Lp Dato 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostki 
orgamzacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
niemcho-

mośd której 
dotyc^ 
uwaga 

Ustalenia 
projcktn płanu 

dia 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy MiAsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi U w i ^ 

Rozstrzygnięcte Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecid 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Dato 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jednostki 
orgamzacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
niemcho-

mośd której 
dotyc^ 
uwaga 

Ustalenia 
projcktn płanu 

dia 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
nwzgl. 

Uwaga 
nicnwzgL 

U w i ^ 

Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nieuwzgL 

I. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8. 10. 11. IX 
podlegających ochrraiie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowi^jąoe na obszarach szczególnego 
zs^ożenia powodzią zostały określone w art. 88i 
ust. I i art. 40 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
obowiązujących na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią w granicach 
administracyjnych Regiona]ny2Uuząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydaje 
Dyrektor Regionalnie Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o zapisy art. 881 
ust. 2 ustawy Prawo wothe na indywidualny 
wniosek inwestora. 

26 18.08.2017 Wniosek o nie wprowadzenie 
strefy ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeotogtcznych 
ujętych w 0E2. Dana strefa nie 
przńlstawia wskazanych walorów 
a znacznie pogorszy możliwość 
zagospodarowania terenów. 

Zamienię 42.51 MN/U 
42.50MN/U 
42.3 IWM 

42.21 MN/U 
42.28MN/U 
42.29 WM 
42.38IW 

X Zgodnie z arL 15 ustawy o plaitowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w stanie 
prawnym obowtązującym na dzień podjęcia 
uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscówko planu 
zagospodarowania przestrzennie Wójt 
sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi. 
W pianie miejscowym określa się obowiązkowo 
m.in. j^asady ochrcmy dziedzictwa kulturowego i 
zabytków". 

X 

27 18.08201? Wniosek o nie wprowadzenie 
obszarów szczególnego zdrożenia 
powodzią Kwalifikacja taka 
znacznie pogorszy możliwość 
zagospodarowania terenów. 

d Ł c w . 329/2, 
329/4.330. 
331,358. 

359/3.360, 
366/1,366/2, 
367,368/1 
Podrudzie 

32. U MN/U X Zgodnie z art. 15 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w stanie 
prawnym obowiązującym na dzień podjęcia 
uchwały Rady Gminy o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Wójt 
sporządza projekt planu miejscowego, zgodnie z 
zapisami studium oraz z przepisami odr^ynti. 
W planie miejscowym określa się obowi^owo 
granice i sposoby zagospodarowania terenów Iid> 
obiektów podl^jących ochronie; ustaltmyrh na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. 

X 
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Lp Data 
wpływa 
uwagi 

Nazwisko i inię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjaej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
niemcbo-

mości której 
dotyczy 
nwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nierncJtomości, 
której dotycz 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy hfińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia u w i ^ Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływa 
uwagi 

Nazwisko i inię. 
Nazwa jednostki 
organizacyjaej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
niemcbo-

mości której 
dotyczy 
nwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nierncJtomości, 
której dotycz 

uwaga Uwaga 
nwzgl. 

Uwaga 
nieuwzgl. 

Uwagi 

Uwaga 
uw^ i . 

Uwaga 
nieuwzgl. 

L X 3 . 4. 5. 6 . 7 . 8 . 1 0 . II. IX 
Na terenie gminy Miósk Mazowiecki wystq>ują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powidzi 
wyznaczone ptzez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w jStudium 
dla potrzeb planów ochrony 
pizeciwpowodziowęj" z marca 2006 r. Zgodnie z 
art. 14 ustawy z dnia S stycznia 2011 r. o zmianie 
ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw 
( D Ł U . Z 2011 r. Nr 32 p O Ł 159) na obszarach, dla 
których istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzone przez 
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, studium to zachowuje ważność do dnia 
sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zagrożenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W związku z powyższym 
studium ochrony powodziowej sporządzone dla 
rzeki Mieni obowiązuje. 
Organem ustanawiającym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi jest Dyrektor Regionalny Zarządu 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym byłoby nie uwzględnienie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów w tym narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
7 A l r A 7 V AKA\k/tA7ltlAP#» nft AllC7ttT*Aph C7P7PD/l1nć*OA 

zagrożenia powodzią zostały określone w ait. 881 
U S L 1 i art. 40 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo wodne. 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
obowiązujących na obszarach szcz^ólnego 
zagrożenia powodzią, w granicach 
administracyjnych Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydaje 
Etyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w op»'ciu o zapisy a r L 881 
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Lp Data 
wpływa 
uwagi 

Nazwisko i Imię, 
Nazwa jedaostki 
organizacyjaej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierncho

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustaicaia 
projektu plaau 

dla 
nterucbomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Roratrzygnięde Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Lp Data 

wpływa 
uwagi 

Nazwisko i Imię, 
Nazwa jedaostki 
organizacyjaej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierncho

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustaicaia 
projektu plaau 

dla 
nterucbomości, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga Uwaga 
nieuwzgl. 

Uwaga 
uwzgl. 

Uwaga 
nieuwzgl. 

L X 3 . 4. 5. 6. 7. 8, 1 0 . U . IX 
ust. 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosdc inwestora. 

28 18.08.2017 Wniosek o przeznaczenie działki 
na teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodziimej i usług zgodnie ze 
Studium oraz o nie wprowadzanie 
terenów zalewowych. 

dz.ew. 661 
Zamienię 

42.49MNAJ 
42.39Z 

X Uwaga nie uwzględniona w zakresie nie 
wprowadzania terenów zalewowych. Zgodnie z 
art 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w stanie prawnym 
obowu^jącym na dzień podjęcia uchwały Rady 
Gminy o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Wójt sporządza projekt planu 
miejscówko, zgcxlnie z zapisami studium oraz z 
przepisami odrębnymi. W planie miejscowym 
określa się obowi^owo granice i sposoby 
zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegającydi ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym narażonych na 
niebe^ieczeństwo powodzi. 
Na terenie gminy MiAsk Mazowiecki występują 
tereny narażone na niebeą>ieczeństwo powodzi 
wyznaczone przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie w „Studium 
dla potrzeb planów ochrony 
przeciwpowodziowej" z marca 2006 r. Zgodnie z 
art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 c o zmianie 
iLStawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw 
( D Ł U . Z 2011 r. Nr 32 poŁl59)nadrszaiach. dla 
których istnieje studium ochrony 
przeciwpowodziowej sporządzone przez 
dyrektora regtondnego zarządu gospodarki 
wodnej, studiimi to zachowuje ważność do dnia 
sporządzenia mapy zagrożenia powodziow^o. 
Do chwili obecnej nie sporządzono nowych map 
zdrożenia powodziowego dla terenu gminy 
Mińsk Mazowiecki. W związku z powyżstym 
studium ochrony powodziowej sporządaine dla 
rzeki Mieni obowiązuje. 
Organem ustanawiającym tereny i granice 
terenów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi jest Dyrektor Regionalny Zarządu 

X 
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Lp Data 
wplymi 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jedaostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektn płanu 

dia 
aienichoności, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy Mi i sk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi Uwagi 

Rozstr^nięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rtopatrzenia uwagi 
Lp Data 

wplymi 
uwagi 

Nazwisko i imię. 
Nazwa jedaostki 
organizacyjnej; 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nierucho

mości której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektn płanu 

dia 
aienichoności, 
której dotyczy 

uwaga Uwaga 
uwzfiL 

Uwaga 
nieuwzgL 

Uwagi 

Uwaga 
uwzgl. 

Uwaga 
nieuwzgl. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 10. 11. I X 
Gospodarki Wodnej nie zaś Wójt Gminy. 
Działaniem sprzecznym z ustawą Prawo Wodne i 
ustawą 0 planowaniu i zyspodarowaniu 
przestrzennym byłoby nie uwzglęrfaiienie granic i 
sposobów zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonydi na podstawie 
odrębnych pizepisów w tym narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi. 
Zakazy obowiązujące na obszaradi szczególny 
zyożenia powodzią zostały określenie w art. 881 
USC 1 I mi . *tv USC 1 piu j usia¥fy nawo wounc 
Decyzję w sprawie zwolnienia od zakazów 
obowiązujących na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, w granicach 
administracyjnych Regicaialny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, wydaje 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Warszawie, w oparciu o z^isy art. 881 
ust 2 ustawy Prawo wodne na indywidualny 
wniosek inwestora. 

2 9 18.08.2017 

1 
Wniosek o objęcie całej działki 
zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną i usługową 
Zmniejszenie wskaźnika PBC do 
dopuszczalny minimum. 
Ustalenie dla obu dziatek 
drogowych przyległych do działki 
przedmiotowej funkcji drogi 
publicznej. 

d Ł C w . 347 
Gamratka 

13.łIMN/Uł3.l5 
MN/U13,14L 

X W trakcie procedury planistycznej Wójt Gminy 
Mińsk Mazowiecki zwrócił się do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego o zmianę 
n r 7 ^7 fbAr7 ^ n i A f k n m t A w l^^n\.T'h wiA t>^\t^ n i ^ l ^ ^ n ^ 
m.in. dla przedmiotowej dzidki. Decyzją nr 
111 /2016 z dn. 9 listopada 2016 r. Marszałek 
odmówił min. dla przedmiotowej działki zmiany 
przeznaczenia na cele nieleśne. 
Wskaźnik PBC wynika z położenia w Mińskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu. 
Drogi przylegające do działki ze względu ną to 
że obsługują pojedyncze działki, nie zostdy 
wskazane jako drogi publiczne. 

X 2 9 18.08.2017 

1 Zmiana przeznaczenia działki na 
teroiMNAJ 

dz.ew. 209/3 
Gamratka 

13.18L X W trakcie procedury planistycznej Wójt Gminy 
Mińsk Mazowiecki zwrócił się do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego o zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, 
m.in. dla przedmiotowej działki. Decyzją nr 
111/2016 z dn. 9 listopada 2016 r. Marszdek 

X 
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Lp Data 
wpływa 

Nazwisko i imię, 
Nazwa jednostki 
orguirzatyjnej; 

Treść uwagi 

Ozuaczcnie 
nierucbo-

mośa' której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia 
projektu płanu 

dla 
nieruchomości. 

Rozstrzygnięcie Wójta 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwj^ Uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy Mińsk 
Mazowiecki 
w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
Nazwa jednostki 
orguirzatyjnej; 

Ozuaczcnie 
nierucbo-

mośa' której 
dotyczy 
uwaga której dotyezy 

uwaga Uwaga 
uwzgL 

Uwaga 
nicnwzgL 

Uwaga 
uwzgl. 

Uwaga 
nieowzgl. 

L 2 . 3. 4 . 5. 6. 7. 8. 10. l i . IX 
odmówi! min. dla przedmiotowej działki zmiany 
przGsnaczenia na cele nieleśne. 

Wniosek 0 objęciem działki 
projektem planu z przeznaczeniem 
pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną usługową i 
letnidcową. 

dz.cw. 35, 
75,120 

Gamratka 

— X Obszar projektu planu zgodny jest z uchwałami 
w sprawie (wzystąpienia do sporządzenia mpzp 
oraz z zakresem określonym w Studium. 

X 

Wniosek o objęcie całej działki 
zabudową mieszkaniową 
jednorodzinną, usługową i 
letniskową 

dz ew. 51 
Garnraika 

13.1 MN/U/ML 
I3.20L 

X W trakcie procedury pianistycznej Wójt Gminy 
Mińsk Mazowiecki zwrócił się do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego o zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśną 
m.in. dla przedmiotowej działki. Decy^gą nr 
łl 1/2016 z dn. 9 listopada 2016 r. Marszałek 
ivfitvSwił m i n Wbi rmKfffnfnfnu/vrJi HTuiłplr 
ą r \ M i i ą > > ' i t u i i , \ B t a LFi cA/Ui t f ą \ j i ą fVI y ą 4 i \u>Mnąfiw. 

zmifttty przeznaczenia na cele nieleśne. 

X 

Wniosek o objęcie całej działki 
zabudową miesrdcaniową 
jednorodzinną usługową i 
letniskową. 

dz.ew. 144/2 
Gamratka 

13.21MHWL/L 
13.17L 

X W trakcie procedury planistycznej Wójt Gminy 
Mińsk Mazowiecki zwrócił się do Marszałka 
Województwa Mazowieckiego o zmianę 
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, 
m.in. dla przedmiotowej dziatki. Decyzją nr 
111/2016 z dn. 9 listopada 2016 r. Maszałek 
odmówił min. dla przedmiotowych działek 
zmiany przeznaczenia na cele nieleśne. 

X 

r K Z L W O D N I C Z Ą C Y 
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