
ZARZl\DZENIE NR 47/2014 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Gminy Sochocin - Sochocin", dla terenow 
polozonych we wsiach: Sochocin i Kolonia Sochocin. 

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z p6Zn. zm.), w zwiqzku 

z Uchwalq Nr XVIII130/20 12 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Gminy Sochocin - Sochocin", dla teren6w polozonych we wsiach: Sochocin i Kolonia 

Sochocin, zarzqdza siy co nastypuje: 

§ 1. Uwagi wniesione do projektu zmlany mleJscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Gminy Sochocin - Sochocin", dla teren6w polozonych we wsiach: Sochocin 

i Kolonia Sochocin rozpatruje siy w spos6b okreslony w zalqczniku do zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy W6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

W6jt Gminy Sochocin 

Anna Zwierzchowska 

Sprawdzil pod wzgl'rdem Sprawdzil pod zgl'rdem formalno
SporZ<Jdzil 

Data: 

Podpis: ~u<a~o.--r 


RAWNY 



ZARZi\DZENIE NR 47/2014 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zrniany rniejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Grniny Sochocin - Sochocin", dla terenow 

polozonych we wsiach: Sochocin i Kolonia Sochocin. 

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z p6Zn. zm.), w zwiqzku 

z Uchwalq Nr XVIIIl30/2012 Rady Gminy Sochocin z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Gminy Sochocin - Sochocin", dla teren6w polozonych we wsiach: Sochocin i Kolonia 

Sochocin, zarzqdza siy co nastypuje: 

§ 1. Uwagi wniesione do projektu zmlany mleJscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego "Gminy Sochocin - Sochocin", dla teren6w polozonych we wsiach: Sochocin 

i Kolonia Sochocin rozpatruje siy w spos6b okreslony w zalqczniku do zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza siy W6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

W6jt ~~y Sochocin 

Anna 3 howska 



Za1llcznik do Zarzlldzenia Nr 4712014 
W6jta Gminy Sochocin z dnia 24 czerwca 2014 r. 

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYLOZONEGO DO PUBLICZNEGO WGLi\DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


Wykaz dotyczy projektu planu miejscowego: 


Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin - Sochocin", dla terenow polozonych we wsiach: Sochocin 
i Kolonia Sochocin 

Lp. I Data wplywu 
uwagi 

Nazwisko i imicr, nazwa 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zglaszaji:jcego uwagi 

Trese uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoSci, 
kt6rej dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomosci, 
kt6rej dotyczy 

uwaga 

RozstrLygnicrcie W6jta Gminy 
Sochocin w sprawie rozpatrzenia 

uwag 
UwagilUzasadnienie 

Uwzglc;dniono 
Nie 

uwzglc;dniono 

I. I 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 11. 
27.02.2014 ~odzinny Ogr6d Wnosi uwagc;: dz. nr 104/1, 01 RZII Uwzglc;dniono Brak mozliwosci kontynuacji drogi 01 KDD 

pzialkowy "Wkra" " droga 01 KDD wpisana jest na terenie ROD 104/3, 10512, 02 RZ/I na s<jSiednim terenie. 
WKRA w alejkc; ogrodowi:j. ( ... ) Rozwii:jzanie to jest 105/3, dr 124, 01 KDD 
niemozliwe bez likwidacji istnieji:jcego 
zagospodarowania ogrodu, gdyt aleja ogrodowa jest 
o szerokosci 5 m, a ponadto istnieji:jca infrastruktura 
ogrodu zawc;Za jej przeswit do ok. 4,5 m" . Ponadto 
w ci'lgu planowanej drogi istnieje zabudowa. 
"Dla drogi 02 KDD wnioskujemy 0 wykreslenie 
z treSci planu z§ 34 pkt II zapisu ' ...jako kontynuacja 
istniej'lcego w s<jSiednwie uk/adu drogowego .. . ' , co 
jednoznacznie wykluczy wprowadzenie tej drogi na 
teren ogr6dk6w dzialkowych". 

10612, 107/4 
Obrc;b - Kolonia 
Sochocin 

02KDD 

2 10.03.2014 Magdalena i Jan 
Karabin 

WnosZ<j 0 zmniejszenie szerokosci drogi 01 KDL z 15 
do 12 m na odcinku od skrzyrowania z ul . 
Sienkiewicza do trasy Ploilsk - Ciechan6w a tym 
samym ustalenie linii rozgraniczaji:jcej dla terenu 01 
KDL w stosunku do dotychczasowej gran icy terenu 
w odleg/osci ok. 6 m od istnieji:jcej drogi. 
WnosZ<j takZe 0 zmniejszenie terenu 0 I UP na poczet 
zwic;kszenia 0 jedni:j dzialkc; terenu przeznacwnego 
pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 
oznacwne 0 1 MN. 

Dz. nr 132 
i 45712 
Obrc;b -
Sochocin 

01 KDL 
01 UP 
OIMN 

Uwzglc;dniono Korekta zmiany planu nie narusza zasad 
prLYjC;tych w planie. 



3 

4 

L Data wplywu 
p. I uwagi 

Oznaczenie"azwiSko i imic;, nazwa 
jednostki nieruchomosci,

Trese uwagi organizacyjnej i adres kt6rej dotyczy 
zglaszaj~cego uwagi uwaga 

Usta lenia 
projektu planu 

dla 
nieruchomosci, 
kt6rej dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnic;cie W6jta Gminy 
Sochocin w sprawie rozpatrzenia 

uwag 

Nie
Uwzglc;dniono 

uwzglc;dniono 

I. 1 2. T 3. 1 4. 5. 1 6. 7. 8. 
Nie111.03.2014 1 Agnieszka I Wnosi 0 zlikwidowanie rozjazdu dr6g na terenie IDz. nr 164 02KDD 

Wodzynska dz. nr 164 Obryb- 03 KDL uwzglc;dnionoI 
Sochocin 

11.03.2014 Dariusz SkC;pski Wnosi 0 zlikwidowanie pl7..ebiegu przez dz. nr. 161 i Idz. nr 161 i 166/1 02KDD Nie 
166/1 jednej z zaprojektowanych dr6g. Obrc;b - Sochocin 03 KDL uwzglc;dniono 

5 I 11.03.2014 I Ryszard Olesinski IWnosi 0 zmianc; przeznaczenia terenu 06 U na teren dz. nr 327/5 03 U.P I UWLglc;dniono 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz dz. nr 311 - KDZ 
o zmianc; przeznaczenia budynku przylegaj~cego do budynek 
drogi KDZ na budynek mieszkalny jednorodzinny. Obrc;b - Sochocin 

6 I 12.03 .2014 IAndrzej Sawicki IWnosi 0 zlikwidowanie przebiegu dr6g na terenie dz. Dz. nr 164 I 02 KDD Nie 
164. Obrc;b - Sochocin 03 KDL uwzglc;dniono 

7 12.03 .2014 Barbara Soeko Wnosi uwagc;: 1Dz. nr 165 03 KDL 
~uszkowska "proszc; 0 korektc; przebiegu drogi 03 KDL Obryb - Sochocin 02 UP 

w s~iedztwie dzialki 0 nr ew. 16412 i 164/3 (przebieg 
po granicy); dla terenu 02UP w cZysci opisowej -
zmniejszenie powierzchni wydzielanych dziatek z 0, 15 
ha na 0,12 ha oraz zmniejszenie linii zabudowy z 10 m 
na 8 m, a tak1.e dopuszczenie motliwosci podzielenia 
dzialki na terenie 02 UP na dwie". 

Uwzglydniono Nie 
w zakresie uwzglydniono 

zmniejszenia w zalaesie 
pow. korekty 

wydzielanych p,.rebiegu 
dzialek, drogi 03 KDL 

zmniejszenia 
linii zabudowy, 

a takte 
dopuszczenia 
mozliwosci 
podzielenia 

dzialki 

Uwagi/Uzasadnienie 

II. 
W granicach obszaru objc;tego zmian~ 

planu mleJscowego brak mozliwosci 
prawidlowego rozwi~ia ukladu 
drogowego satysfakcjonuj~cego osoby 
skladaj~ce uwagi i jednoczesnie zgodnego 
z ustaleniami planu obowi¥uj~cego na 
s~iednim terenie. 
W granicach obszaru objc;tego zmian~ 
planu mleJscowego brak mozliwosci 
prawidlowego rozwi~nia ukladu 
drogowego satysfakcjonuj~cego osoby 
sktadaj~ce uwagi i jednoczesnie zgodnego 
z ustaleniami planu obowi¥Uj~cego na 
s~iednim terenie. 
I. Na terenie 03 U.P istnieje budynek 
z mozliwosci~ przeznaczenia go na funkcjy 
m ieszkan iow~. 
2. Istniej~cy podzial terenu 03 U.P 
pozwala na zmianc; przeznaczenia jednej 
z nich. 
W granicach obszaru objc;tego zmian~ 

planu miejscowego brak motliwosci 
prawidlowego rozwi~nia ukladu 
drogowego satysfakcjonuj~cego osoby 
skladaj~ce uwagi i jednoczesnie zgodnego 
z ustaleniami planu obowi¥uj~cego na 
s~ednim terenie. 
W granicach obszaru objc;tego zmian~ 

planu miejscowego brak mozliwoSci 
prawidlowego rozwi~ia ukladu 
drogowego satysfakcjonuj~cego osoby 
sktadaj~ce uwagi i jednoczesnie zgodnego z 
ustaleniami planu obowi¥uj~cego na 
s~iednim terenie. 



iNazwisko i imiy, nazwa 
Data wptywu jednostki

Lp. uwagi organizacyjnej i adres 
zglaszaj~cego uwagi 

I. 2. 3. 


8 
 12.03 .2014 Elibieta Zalycka 
~eresa Karwowska 

18.03.2014 	 ~Iady Miysne 
rsochocin Sp6lka z.o.o. 

9 

._-

TreSe uwagi 

4 . 

Wnosz~ 0 zmiany prLebiegu dr6g - powr6t do zaloien 
przyjytych w obowi¥uj~cym planie z 2005 roku. 

Wnosi 0 likwidacjy przeznaczenia terenu 01 MN pod 
zabudowy mieszkaniow~ jednorodzinn~. 

Oznaczenie 
nieruchomo~ci, 

kt6rej dotyczy 
uwaga 

5. 
Dz. nr 140 i 135 
Obryb - Sochocin 

Dz. nr 457/2 
Obryb - Sochocin 

Ustalenia 
projekru planu 

dla 
nieruchomo~ci, 

kt6rej dotyczy 

uwaga 


6. 

01 KDW 

01 KDD 

02KDW 

02KDL 

OIMN 


Rozstrzygniycie W6jta Gminy 
Sochocin w sprawie rozpatrzenia 

uwag 
Uwagi/Uzasadnienie 

Nie
Uwzglydniono 

uwzglydniono 

7. 8. II. 
Uwzglydniono Utrzymanie ustalen dotychczas 

obowi¥uj~cego planu miejscowego 
w zakresie przebiegu dr6g. 

Nie I. Zmiana planu nie przewiduje zmiany 
uwzglydniono funkcji terenu 01 MN - wl~ciciel terenu 

nie wystqpil 0 tak~ zmiany. 
2. Lokalizacja obiekt6w i u~dzen oraz 
prowadzenie dzialalnoki, mog~cych 

powodowac przekroczenia obowi¥uj~cych 
standard6w jakoki ~rodowiska (w tym 
dopuszczalnych poziom6w halasu, wibracji 
i zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego), nie moie prLekraczac 
terenu dzialki budowlanej , na kt6rej s~ 

wytwarzane i do kt6rej inwestor posiada 
tytul prawny, zgodnie z przepisami 
odrybnymi. 

Uwaga zloiona po tenninie przyjytym 
w Ogloszeniu W6jta Gminy Sochocin 
0 wyloieniu do publicznego wgl~du 

projektu zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 

'-----  -
~ySochocin 



Lp. 
Data wptywu 

uwagi 

azwisko i imiy, nazwal 
jednostki 

organizacyjnej i adres 
zglaszaj'lcego uwagi 

Tre~c uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomoSci, 
kt6rej dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projcktu planu 

dla 
nieruchomosci, 
kt6rej dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnic;cie W6jta Gminy 
Sochocin w sprawie rozpatrLenia 

uwag 
Uwagi/Uzasadnienie 

Uwzgl<;dniono 
Nie 

uwzglydniono 

I. 2. " 3. 4. 5. 6. 7. 8. II. 
LO 24.03.2014 ~arafja Rzymsko

atolicka 
.W. Sw. Jana 
hrzciciela 

Wnosi 0 zlikwidowanie przebiegu drogi oznaczonej 03 
KDL na terenie dzialki 499 oraz wprowadzenie 
innego prLeznaczenia terenu niz na cele modlitewne, 
miejsce wyciszenia i spotkait. 

Dz. nr 499 
Obryb • Sochocin 

03 KDL 
02 UP 

Nie 
uwzglydniono 

W granicach obszaru obj<;tego zmian'l 
planu brak mozliwosci prawidlowego 
rozwi<tZllllia ukladu drogowego 
uwzgl<;dniaj'lcego wniesione uwagi (patrz 
pkt. 3,4,6,7 i 10) i jednoczesnie zgodnego 
z ustaleniami planu obowil}ZUj'lcego na 
przyleglym terenie. Na w/w terenie uklad 
komunikacyjny i funkcja terenu pozostaj'l 
bez zmian zgodnie z dotychczas 
obowil}ZUj'lcym planem. 

Uwaga zlozona po terminie przyjytym 
w Ogloszeniu W6jta Gminy Sochocin 
o wyto:1:eniu do publicznego wgl'ldu 
projektu zmiany Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Sochocin 

~~ -
mgr AnnaV.~ch()wsk(l 



