
U C H W A Ł A Nr ………………… 

 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia ………………. 2019 r. 

 

w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „ Królewska 2 ” 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 t.j.) i art. 14 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przystępuje się do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu „ Królewska 2 ”, zwanego dalej planem, przyjętego Uchwałą 

Nr 107/XI/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 25.11.2003 r. zmienionego Uchwałą 

Nr 134/XII/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 12.12.2003 r., opublikowanymi w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 50 poz. 1341 i 1342 z dnia 8.03.2004 r. 

 

§ 2. 

Zmiana planu dotyczy wskaźnika minimalnego udziału procentowego powierzchni 

biologicznie czynnej oraz wskaźników dotyczących dopuszczalnej powierzchni dla obiektów 

handlowych. 

§ 3. 

Analiza dotycząca zasadności przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z 

ustaleniami studium stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 

 



II 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr …………………….. 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia  …………………………………. 2019 r. 

 

Właściciele działek w rejonie objętym miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego terenu „Królewska 2” zwrócili się do Burmistrza Miasta Milanówka 

z wnioskiem o wprowadzenie zmiany ustalonych parametrów zabudowy usługowej 

na obszarze ww. planu miejscowego.  

Celem zmiany planu jest określenie nowych parametrów i wskaźników zabudowy usługowej.  

Zgodnie z wnioskami właścicieli gruntu zmiana miałaby spowodować dopuszczenie 

zwiększenia powierzchni obiektów usługowo-handlowych oraz zmniejszenie wymaganego 

minimalnego udziału procentowego powierzchni biologicznie czynnej. 

Wprowadzona zmiana, zdaniem wnioskodawców, podniesie walory ekonomiczne 

i atrakcyjność przestrzeni, spowoduje zwiększenie możliwości zatrudnienia a położenie 

terenu przy granicy Miasta sprawia, że ruch samochodowy, związany z usytuowaniem 

obiektów handlowo-usługowych nie wpływałby niekorzystnie na tereny w centrum miasta.  

Po przeprowadzeniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego, obowiązujących 

ustaleń planistycznych, obowiązujących przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia zmiany zasad, parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy usługowej w obszarze miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu „Królewska 2”, jest uzasadnione, szczególnie 

względami ekonomiczno-gospodarczymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


