
ZARZĄDZENIE NR 291/2019 
WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE 

z 17 grudnia 2019 r. 

 
zmieniające załącznik do Zarządzenia nr 290/2019 Wójta Gminy Michałowice  

z 11 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie  

art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633  

w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś 
 
 

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 506), w związku z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz 1945 ze zmianami) zarządza się co 

następuje:  

 

§ 1. 

W załączniku do Zarządzenia nr 290 Wójta Gminy Michałowice z 11 grudnia 2019 r.  

w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do wyłożonego do 

publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Michałowice dla działek nr ewid. 560, 561 i 633 w obrębie geodezyjnym Komorów-Wieś po 

wierszu nr 3 tabeli dodaje się wiersz nr 4 o następującej treści: 
4. 11.12.

2019 
pocztą 

Osoby 
fizyczne 

Utrzymanie 
ustaleń mpzp z 
dnia 26 lutego 
2004 r., 
umożliwienie 
kontynuacji 
prowadzonych 
działań 
inwestycyjnych, 
ograniczenie 
oddziaływania 
terenu 
wpisanego do 
rejestru 
zabytków na 
działkę objętą 
uwagą. 

Dz. nr 562 
Komorów-

Wieś 

Działka 
położona 

poza 
granicami 

sporządza-
nego planu 

 X Uwaga nie dotyczy 
obszaru objętego 
granicami 
sporządzanego planu. 
Ustalenia planu nie mają 
żadnego wpływu na 
działkę objętą uwagą. 
Nie ma również podstaw 
prawnych do zmiany 
decyzji Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków 
w zakresie wpisu 
zespołu parkowego do 
rejestru zabytków. 

 

§ 2. 

Zarządzenie należy umieścić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Michałowice oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Michałowice. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy Michałowice 

mgr Małgorzata Pachecka 

(-) 


