
merytorycznym 

ZARZ.t\DZENIE NR 49/2014 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego "Gminy Sochocin - Poludnie", dla terenow 

polozonych we wsiach: Biele, Drozdzyn, Gromadzyn, Koloz~b, Milewo, Niewikla, 
Slepowrony, Wierzbowiec i Zelechy. 

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 XVII III 52/20 12 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 

przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Gminy Sochocin - Poludnie", dla teren6w polozonych we wsiach: Biele, Drozdzyn, 

Gromadzyn, Kolozqb, Milewo, Niewikla, Slepowrony, Wierzb6wiec i Zelechy, zarzqdza siy 

co nastypuje: 

§ 1. Uwagi wniesione do projektu zmlany mleJscowego planu zagospodarowania 

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

Drozdzyn, Gromadzyn, Kolozqb, Milewo, Niewikla, Slepowrony, Wierzb6wiec i Zelechy 

rozpatruje siy w spos6b okreSlony w zalqczniku do zarzqdzenia. 

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza sit( W6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

W6jt Gminy Sochocin 

Anna Zwierzchowska 

Sprawdzil pod wzglydem Sprawdzil pod zglydem formal no
Sporz1)dzil 



ZARZl\DZENIE NR 49/2014 
WOJTA GMINY SOCHOCIN 

z dnia 24 czerwca 2014 r. 

W sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego "Gminy Sochocin - Poludnie", dla terenow 
polozonych we wsiach: Biele, Drozd:iyn, Gromadzyn, Koloz~b, Milewo, Niewikla, 
Slepowrony, Wierzbowiec i Zelechy. 

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 zwi'lzku 

z Uchwal'l Nr XVIIII152/20 12 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie 

przyst'lpienia do sporz'ldzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

"Gminy Sochocin - Poludnie", dla teren6w polozonych we wsiach: Biele, Drozdzyn, 

Gromadzyn, Koloz'lb, Milewo, Niewikla, Slepowrony, Wierzb6wiec i 2elechy, zarz'ldza siy 

co nastypuje: 

§ 1. Uwagi wmeSlOne do projektu zmJany mleJscowego planu zagospodarowania 

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

Drozdzyn, Gromadzyn, Koloz'lb, Milewo, Niewikla, Slepowrony, Wierzb6wiec i 2elechy 

rozpatruje siy w spos6b okreslony w za1'lczniku do zarz'ldzenia. 

§ 2. Wykonanie zarz'ldzenia powierza siy W6jtowi Gminy Sochocin. 

§ 3. Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

W6jt G~,~OChocin 

Anna i~g~owska 



Za1llcznik do Zarzlldzenia Nr 49/2014 
W6jta Gminy Sochocin z dnia 24 czerwca 2014 r. 

WYKAZ UW AG WNIESIONYCH DO WYLOZONEGO DO PUBLICZNEGO WGL~DU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 


Wykaz dotyczy projektu pianu miejscowego: 


Zmiana miejscowego pianu zagospodarowania przestrzennego "Gmina Sochocin - Poludnie", dia terenow polozonych we wsiach: Biele, Drozdzyn, 
Gromadzyn, Koloz'!b, Miiewo, Niewikia, Siepowrony, Wierzbowiec i ieiechy 

Nazwisko i imi~, USlalenia projektu IRozstrzygni~ie W6jla Gminy Sochocin 

Lp. I Dala wplywu 
uwagi 

nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adrcs zglaszaj~ccgo 
uwagi 

Trese uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomoSci, 
kt6rej dotyczy 

uwaga 

planu dla 
nieruchomoSci , 

kt6rej dotyczy 
uwaga 

w sprawie rozpatrzenia uwag 

Uwzgl~dniono 

I 

Nie 
uwzgl¢niono 

Uwagi/Uzasadnienie 

I. I 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II. 

Wnosi nast~puj,!ce uwagi: Uwaga zlozona przed terrninem 

21.02.2014 Artur Grzeszczak I. "WykreSlenie w Rozdziale II , §8 punktu 6 w brzmieniu : "przed 1-2. Dot. zapis6w 1-2. Dot. podanyrn w Ogloszeniu W6jla Gminy 

przys~picniem do budowy nalety wykonac wst<rpne rozpoznanie Rozdz. II c~sci zapis6w Rozdz. Sochocin 0 wylozeniu do 

geologiczne 

Transportu, 

terenu stosownie do Rozpo~dzenia 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

Ministra 

dnia 25 

tckstowej 

projektu zmiany 
II cZ<rSci 
tekstowej 

publicznego wgl,!du projektu zmiany 
Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunk6w planu projektu zmiany Gminy Sochocin. 
posadowienia obiektu budowlanego. planu 

2. W Rozdziale II, §IO, w punkcie 5 wyratenie "odprowadzenie 3. dz. nr 95 13. 04KDZ Dotyczy pakt. 8; 

sciek6w do miejskiego systemu kanalizacji saniLamej" nalety Obryb - Kolozqb Linia zabudowy na dzialce nr ewid, 

zast,!pie wyrateniem: "odprowadzenie sciek6w do gminnego 96 jako kontynuacja linii zabudowy 

systemu kanalizacji saniLamej ". Wni6s1 r6wniez 0 rozszerzenie 

zapisu 0 mozliwose dopuszczenia jako rozwi¥ania tymczasowego 

przydomowych oczyszczalni sciek6w. 
3. Dostosowanie zal'!cznika graficznego nr 1-8 do zapis6w Rozdzialu 

II § [4, pkt 3, ppkt 4; poprzez wyznaczenie linii rozgraniczaj,!cych 

drogc; 04 KDZ symetrycznie po obu stronach osi ismiej,!cego pasa 

drogowego. 

4- 5. Dot. 
zapis6w Rozdz. 

II cZC;Sci 
tekstowej 

projektu zmiany 
planu 

6-9. dz. nr96 

4 - 5. Dot. 

zapis6w Rozdz. 

II czc;sci 
tekstowej 
projektu zmiany 

planu 

6. 06 MN 

Uwzglc;dniono 

zakresie punkt6w 
1-7 oraz 9 

Nie uwzglc;dniono 

w zakresie punktu 
8 tj zmnicjszenia 

linii zabudowy 

obszaru 06MN z 10 
na 8m od strony 

na s~iednich terenach, na przebiegu 
calej drogi wojew6dzkiej nr 632 -
zgodnie 
z ustaleniami obowi¥uj~cego planu, 

4. Wykreslenie w Rozdziale II, § 17 punktu 3 w brzmieniu: " Obrc;b - Kolozqb 07MN drogi wojew6dzkiej 
Realizacja sieci i urz,!dzeri infrastruktury technicznej musi nr 632. 
wyprzedzae lub bye prowadzona r6wnoczesnie z realizacj,! 7.06 MN 

zabudowy i zagospodarowania terenu". 07MN 

5. W Rozdziale II, § 17, w punkcie 7 wyratenie "zaopatrzenie w wod<r 04 U 

(w tym takZe dla cel6w przeciwpoZarowych) z istniej~cej miejskiej 8. 06MN 

sieci wodoci,!gowej" zamienic na wyratenie "zaopatrzenie w 9. 04 U 

wod<r (w tym lakZe dla cel6w przeciwpozarowych) z istniej,!cej 
gminnej sieci wodoci,!gowej". 

6. Dostosowanie zal,!cznika graficznego nr 1-8 do zapis6w Rozdzialu 
!II § 42, pkt 13, ppkt 3: w zakresie linii zabudowy od granicy terenu 
planowanej gminnej drogi dojazdowej 03 KDD (na zal'!czniku 
graficznyrn linia zabudowy 6 m w tekScie planu 5m) 



2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

I 27.02.2014 I Urszula 
S~pkowska 

I 03.03.2014 Sawicki Szymon 
Tobolski Piotr 

I 05.03.2014 Zbigniew Zaleski 

05.03.2014 Jerzy Wirkus 

06.03 .2014 Monika 
Unierzyska 

I 06.03.2014 Gra.zyna Egier 

I 07.03 .2014 Adam Bujakiewicz 

10.03 .2014 I Magdalena 
Termena
Szeniawska 

12.03 .2014 IKowalska 
Malgorzata 

7 Zmniejszenie linii zabudowy z ~ na 8 m, dla obszarow 
oznaczonych na rysunku planu 06MN, 07MN i 4U od strony drogi 

04KDZ. 
8. Zmniejszenie linii zabudowy obszaru 06MN z 10 na 8m od strony 

drogi wojewodzkiej nr 632. 
9. Obszar 4U rozszerzyc do UP tj . terenow uslug, skladow, 

magazyn6w i produkcji, z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej 
dla wlaScicieli obiekt6w". 

Wnosi 0 przeznaczenie terenu pod zabudowC; 
jednorodzinnll 

mieszkaniowll I Oz. nr 2 
Obrc;b -
Gromadzyn 

WnOSZli 0 zmianc; przeznaczenia terenu 03 U na teren uslug IOz. nr 106/1 
produkcyjnych z motliwoscill zamieszkania Obrc;b - KoIoZlib 

Wnosi 0 zwc;zenie nieprzekraczalnej Iinii zabudowy do 6 m. 

Wnosi 0 uwzglc;dnienie na terenie 01 U rowniet funkcji MN i 
ewentualnie RM. 

Wnosi 0 poszerzenie drogi 01 KDW 

Oz. nr 3 114 
Obrc;b - Niewikla 

dz. nr 30 
Obrc;b -
Gromadzyn 
dz. nr 4116 
Obrc;b -
Orotdtyn 

Wnosi 0 zmianc; przebiegu drogi 0 I KDW wzdlut gran icy dzialek 41161 Oz. nr 39/2 
i 39/2 Obrc;b -

Orotdtyn 
Wnosi 0 zmianc; przeznaczenia podstawowego pod zabudowC; IOz. nr 43 
mieszkaniowll jednorodzinn<!, a tym samym 0 usunic;cie Obrc;b
z przeznaczenia uzupelniajllcego budynk6w magazynowych Orotdtyn 
i pomocniczych, a wprowadzenie uslug podstawowych i gastronomii. 
Ponadto 0 zmniejszenie minimalnej szerokosci wydzie\anych dzialek 
do 20 m oraz 0 zmniejszenie powierzchni wydzielanych dzialek do 
minimum I 000m2 z dopuszczeniem tolerancji 20%. 
Wnosi 0 powic;kszenie terenu przeznaczonego pod zabudowC; IOz. nr 119 
mieszkaniowlljednorodzinnll Obrc;b - KoIoZlib 

Wnosi 0 zmianc; przeznaczenia terenu z zabudowy mieszkaniowej IOz. nr 29 
letniskowej na teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych Obrc;b

Gromadzyn 

v 

01 ML I 

03 U 

01 MN 

01 U 

01 KDW 

03 MN 
04MN 

01 KDW 

02 U 

04 MN 

02ML 

U wzglydn iono 

Uwzglc;dniono 

Uwzglc;dniono 

Uwzglc;dniono 

Uwzglc;dniono 

Uwzglc;dniono 

Uwzglc;dniono 

Nie uwzglc;dniono 

Korekta zmiany planu nie narusza 
zasad przyjC;tych w planie. 

Korekta zmiany planu nie narusza 

zasad przyjc;tych w planie. 

Linia zabudowy na dzialce 3114 
zgodna z ustaleniami dotyczllcymi 
w/w linii zabudowy na sljSiednich 
terenach (wg obowiazujqcego plan~ 
Korekta zmiany planu nie narusza 

zasad przyjC;lych w planie. 

Korekta zmiany planu me narusza 
zasad przyjC;tych w planie. 

Korekta zmiany planu nie narusza 

zasad przyjC;tych w planie. 

Korekta zmiany planu nie narusza 
zasad przyjc;tych w planie. 

Uwaga nie dotyczy obszaru objc;tego 

Nie uwzglc;dniono I opracowaniem. 

Korekta zmiany planu nie narusza 

zasad przyjC;lych w planie. Linia 

zabudowy na dzialce 96 zgodna z 

ustaleniami dotycZllcymi w/w linii 

zabudowy na sljSiednich terenach (wg. 

obowi¥ujllcego planu miwjscowego) 

~~J T 


mgr Ann~chowska 



