
UCHWAŁA NR ……/……./2021 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …………….. 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu tzw. „Lasku Pondra”  

 

 

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), Rada Miasta Milanówka uchwala co następuje: 

 

§1.    1.  Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

tzw. „Lasku Pondra”, zwanego dalej planem.  

         2. Granice obszaru objętego planem przedstawione są na załączniku graficznym, stanowiącym 

załącznik nr 1 do uchwały. 

§2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały Nr ………..…….……. Rady Miasta Milanówka z dnia ………………………….. 

w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. „Lasku Pondra” 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym: w celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich 

zagospodarowania i zabudowy rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Podstawą do przystąpienia do sporządzenia 

planu miejscowego jest analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 

przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. 

Teren wyznaczony do sporządzenia planu miejscowego objęty jest obowiązującym miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego  terenu „Zachód – 2” w Milanówku uchwalonym uchwałą 

nr 252/XXII/05 Rady Miasta Milanówka z dnia 15 marca 2005 r. i podzielony jest między dwa tereny 

funkcjonalne: MNU-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi 

wbudowanymi w budynki mieszkalne oraz ZL – teren lasów.  

Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków prowadzoną przez Starostę Grodziskiego, część  terenów  

wyznaczonych do sporządzenia planu miejscowego to użytki leśne.  

Celem sporządzenia planu jest zmiana przeznaczenia części terenów lasów na tereny zabudowy 

mieszkaniowej. 

Po przeprowadzeniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego, obowiązujących ustaleń 

planistycznych oraz przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy 

stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego jest uzasadnione, ze względu na 

fakt, iż zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne możliwa jest tylko w trakcie procedury 

sporządzania planu miejscowego. 

Obszar planu wyznaczono na załączniku nr 1 do uchwały.  

Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, została sporządzona analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia 

zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium. 

 

 


