
URl.\D GNllfi PUSZCZA MARlANSKA 
ul Stan!sI"3Yi:l Papczyr'lsklego 1 

'96-330 PuszcZ! MaJiaOska . 
kl woi mazowleC~1t 	 PROTOKOt.PO\'ltat tyrarooylS, ' 

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad PrzyjE1tymi 

rozwi,!zaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Puszcza Mariariska obejmuj,!cego fragment 

wsi Bartn iki 

protok~ sporzqdzono w dniu 12.06.2013 roku w Urz~dzie Gminy Puszcza Mariariska przez 

Joannfi! Pind~r . 

Na podslawie art 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 0 planowaniu j 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z p6zn. zm .) w dniu 

12.06.2013 roku przeprowadzono dyskusj~ publiczn<\ nad przyjt;tymi rozwiqzaniami w 

projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Puszcza Mariariska 

obejmujqcego fragment wsi Bartniki oraz nad prognozq oddzialywania na srodowisko 

sporzqdzonq; do w/w projektu m.p.z.p. 

I. Lista obecnosci stanowi za~cznjk do protok~u . 

II. Glos w dyskusji zabrali : 

1. 	 Pani Anna Litwin: 

• 	 rysunek planu jest niezgodny ze sian em faktycznym tzn. na fragmencie terenu a 

symbolu 1A·2R1Z jest las w tym samym wieku co w obszarze 0 symbolu 1A·2ZL, 

• 	 na rysunku planu w obszarze 0 symbolu 1A-4MN jest oznaczony istniejCjcy 

budynek, a w rzeczywistosci sCj tam tylko fundamenty 

Mapy na kt6rych jest sporzqdzany mlejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego zakupione s~ ze Starostwa Powiafowego w tyrardowie, Wydzialu 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami. Projekt planu jest zgodny z przedmiolowq 

mapCl ewidencyjn~. 

2. 	 Pan Sianistaw Pytliriski (OT Bolimowskiego Parku Krajobrazowego) zaproponowa{ aby 

dokonac przeglCjdu terenu w celu zaktualizowania ewidencji gruntow. 

3. 	 Pan Stanis~aw Pytlinski (OT Bolimowskiego Parku Krajabrazowego) zapytal jaki jest 

pawod sporzCjdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we 

fragmencie wsi Bartnik; (dot. obszaru zal. 1A) gdy w Gminie Puszcza Mariariska jest 

wiele obszar6w przeznaczonych pod zabudow~? 

Przeds/awiciele MKUA : sporzqdzajttc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

jestesmy w stanie ograniczyc zabudowfl, a gdy nie rna pl8nu frzeba uzyskac decyzje; a 



i 

warunkach zabudowy i jesli S(l speinione wszystkie warunki z an.61 ustawy 0 planowaniu 

zagospodarowaniu przestrzennym nie mamy podstaw aby odm6wic warunk6w 

zabudowy, natomiast sporzqdzajqc plan mamy mOiliwosc ograniczenia zabudowy. Poza 

tym w projekcie planu minimalna powierzehnia nowo wydzielanej dzialki (w ferenach MN) 

to 2500m 2, powierzchnia biologieznie ezynna to 90% w zwiqzku z czym nowa zabudowa 

bfidzie bardzo ograniczona. 

4. 	 Pani Agnieszka Pruszkowska (OT Bolimowskiego Parku Krajobrazowego) zwr6cj~a 

uwag~ na zapis w prognozie oddziatywania na srodowisko dot. Motyli Puszczy 

Bolimowskiej - jest to obszar po{oi:ony duto dalej od przedmiotowego obszaru planu nii: 

Grabinka obszar Natury 2000 kt6ry nie zostat wspomniany w opracowaniu prognozy. 

Autorzy opracowania nie by/i obeeni na dyskusji publicznej· uwaga zostanie przekazana 

w cetu rozpatnenia ewenlualnej korekty. 

5. 	 Pani Monika Binda - Matuszczak zapytata czy b~dzie moi:liwosc wyznaczenia dojazdu w 

przedmiotowym miejscowym planie do dziatek 0 nr ewid.1173, 1174 oraz 1176 

Przedst8wiciele MKUA: Nieruchomosci 0 nr ewid 1173, 1174 oraz 1176 po/atone w 

8artnikach otaczajq zalesione grunty Las6w Panstwowych w zwiCfZku z czym nie rna 

moiliwosci przeprowadzenia przez Ie tereny drogi dojazdowej w przedmiotowym planie. 

111 . Ustalenia z dyskusji: 

1. 	 WIw problemy zostanq rozpatrzone wraz z wnioskami i uwagami skladanymi do projektu 

przedmiotowego planu do dnia 19.07.2013 roku. 

Protok6i sporzctdzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

1) dla W6jla Gminy, 

2) 	 do dokumentacji planistycznej. 

3) 	 do publicznego wglqdu. 

ProtokOt zawiera 2 ponumerowane strony. 

Puszcza Marianska, dnia 12.06.2013 roku . 
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tel /46) 831-81 -51; 831 -81-69; lax 831-81-18 
 Lista obecnosci 
NIP 838-11-51·539, REGON lXXl54597S. EKD 7511 Oyskusja publiczna nad projektem 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu wsi Bartniki. 
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