
                                                           Zarządzenie  Nr  78/2012
            Burmistrza Miasta Gostynina 

                                                           z dnia  31 października 2012 r. 

w sprawie :  rozpatrzenia uwag złożonych do ustaleń projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego dla  obszaru położonego pomiędzy 
ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą na terenie 
miasta Gostynina.

Na podstawie art.  17 w związku z art.18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i  
zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz.U. z 2003 r.  Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art 7 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 
późn. zm. ) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 58/X/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r w 
sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  planu  zagospodarowania  przestrzennego   dla   obszaru 
położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą na terenie 
miasta Gostynina  Burmistrz Miasta Gostynina zarządza co następuje :
 

      § 1

Złożona w dniu 16.10.2012 r. uwaga  przez p. Anetę Pilichowicz do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszaru  położonego  pomiędzy  ul.  Żeromskiego,  torami 
kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą zostaje  uwzględniona w części  dotyczącej zmiany w 
projekcie planu szerokości frontu planowanych działek budowlanych  na działki o szerokości frontu 
20 m a w części dotyczącej zmiany linii rozgraniczających drogi zostaje nieuwzględniona .

§ 2

Uwagę kieruje się do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Gostyninie .

§ 3

Zarządzenie podlega przekazaniu wnoszącej uwagę.

 § 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Miasta Gostynina .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ul. 
Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 05 września  do 28 września 
2012 r. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami została zorganizowana 
w  dniu  21  września   2012  r.  Termin,  w  którym  osoby  fizyczne  i  prawne  oraz  jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły wnosić uwagi dotyczące projektu planu 
upłynął dnia 16 października 2012 r. 
Uwaga  została  złożona  w  terminie  .  Po  przeanalizowaniu  struktury  własnościowej  ,  ustalono 
minimalną szerokość nowowydzielanych działek dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na 
20 m . 


