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Załącznik Nr 3  

do Uchwały Nr VIII/53/2015 Rady Gminy Maciejowice z dnia 24 lipca 2015 r. 

 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ  
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MACIEJOWICE 

 

 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Maciejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu 

w dniach od 5.02.2015 r. do 8.03.2015 r., uwagi można było wnosić do dnia 30.03.2015 r. 

 

Podczas wyłożenia projektu ww. Studium do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym terminie 

na wniesienie uwag, zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.), do Wójta gminy Maciejowice 

wpłynęło 8 uwag. Dwie uwagi zostały uwzględniona, 4 uwagi zostały  częściowo uwzględnione oraz 2 

uwagi zostały nieuwzględnione przez Wójta Gminy Maciejowice. 

 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Maciejowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został  ponownie wyłożony do publicznego 

wglądu w dniach od 28.05.2015 r. do 26.06.2015 r., uwagi można było wnosić do dnia 17.07.2015 r. 

 

Podczas wyłożenia projektu ww. Studium do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym terminie 

na wniesienie uwag, zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.), do Wójta gminy Maciejowice 

wpłynęły 3 uwagi. Jedna została częściowo uwzględniona, dwie uwagi zostały nieuwzględnione przez 

Wójta Gminy Maciejowice. 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199) Rada Gminy Maciejowice przyjmuje następujące 

rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Maciejowice, nieuwzględnionych przez Wójta 

gminy Maciejowice: 
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Rozstrzygnięcie Wójta Gminy 

Maciejowice w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady Gminy Maciejowice w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres 
zgłaszającego 

uwagę 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia 
projektu 

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

uwaga uwzględniona uwaga nieuwzględniona 

Uwagi 

I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

1. 18.03.2015 Radny Rady 

Gminy 

Maciejowice 

Edward Jaworski 

Wnoszący uwagę zwraca się z 

prośbą o zmianę przeznaczenia z 

terenów zieleni naturalnej na 

tereny pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną w 

miejscowości Domaszew 

zgodnie z załącznikiem 

graficznym. 

 

Domaszew 

zgodnie z 

załącznikiem do 

uwagi 

Zn – tereny łąk i 

pastwisk 

uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

uwaga częściowo 
uwzględniona 

uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Obszar  wskazany do powiększenia terenów 

pod zabudowę mieszkaniową w znacznej części 

został zadrzewiony co powoduje zwiększenie 

istniejącego kompleksu leśnego w 

bezpośrednim sąsiedztwie wnioskowanego 

obszaru. 

Gmina Maciejowice znajduje się w 

Nadwiślańskim obszarze Chronionego 

Krajobrazu, w projekcie studium zostały 

wprowadzone duże ilości nowych terenów 

przeznaczonych pod nowe inwestycje. Ze 

względów ekonomicznych  

i środowiskowych nie jest wskazane 

powiększenie  tak dużych terenów pod 

zabudowę mieszkaniową. 

Ponadto w obowiązującym Planie 

zagospodarowania przestrzennego 

województwa mazowieckiego zawarto między 

innymi zasadę rozwoju przestrzennego, 

mówiącą, że nowe zagospodarowanie należy 

podporządkować celom ochrony środowiska 

przyrodniczego.  

W związku z powyższym teren pod zabudowę 

mieszkaniową został poszerzony tylko do drogi. 

Ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa możliwe jest wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy jeżeli nie ma 

obowiązującego miejscowego planu. Decyzja o 

warunkach zabudowy nie musi być zgodna ze 

studium. 
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2. 27.03.2015 Maria Szmidt */ Wnoszący uwagę zwraca się z 

prośbą by w projekcie studium 

właściwie zaznaczyć numery  

ewidencyjne działek tak aby 

treści odnoszące się do działki nr 

606/1 oznaczonej wcześniej nr 

606 były tożsame w odniesieniu 

do działki nr 606/1. 

Brak zgody na oznaczenie działki 

606/1 symbolem R i Zn czyli 

tereny rolnicze i łąki i pastwiska. 

Oznaczenie tej działki jako 

tereny rolnicze i łąki i pastwiska 

nie uwzględnia uchwały nr 34/13 

z dnia 18 lutego 2013r. Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

znoszącej z działki nr 606 

(obecnie 606/1) zakaz z 

Rozporządzenia nr 68 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 23 

czerwca 2005r. w sprawie 

Nadwiślańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu 

położonego na terenie 

powiatów garwolińskiego, 

mińskiego i otwockiego. Zgodnie 

z tą uchwałą został zniesiony z 

działki „zakaz lokalizowania 

obiektów budowlanych w pasie 

100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników 

wodnych”. Występuje 

niespójność w odniesieniu do dz. 

606/1. Na str. 66-67 studium 

zapisano, że zakaz lokalizacji 

nowej nie dotyczy 

przedmiotowej działki. W 

związku z powyższym 

przedmiotowa działka  powinna 

zostać oznaczona symbolem 

MN/RM, czyli tereny zabudowy 

mieszkaniowej i jednorodzinnej, 

zagrodowej i usługowej. 

Wniosek o ponowne 

przeanalizowanie usytuowanie 

drogi dojazdowej do działki, tak 

aby droga przebiegała po 5 m 

pasie gruntu działki nr 94/26 

606/1 

Kochów 

R – tereny 

gruntów ornych 

uwag  
częściowo 

uwzględniona 

uwaga  częściowo 
nieuwzględniona 

uwag  częściowo 
uwzględniona 

uwaga  częściowo 
nieuwzględniona 

Uwaga  częściowo uwzględniona. 
Projekt studium zgodnie z Rozporządzeniem  

Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 

2004r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, mówi, iż studium 

sporządza się na kopii mapy topograficznej, w 

treść której nie wchodzą  nr  działek 

ewidencyjnych. Granice działek 

ewidencyjnych wskazane są na mapach 

katastralnych lub mapach zasadniczych a na 

takich mapach sporządza się projekty 

miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego a nie projekty studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  

Projekt studium uwzględnia uchwałę nr 

124/13 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 24.06.2013, Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego z 2013r., poz. 7454) 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

znoszącej z działki nr 606 (obecnie 606/1) 

zakaz z Rozporządzenia nr 68 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2005r. w 

sprawie Nadwiślańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu położonego na 

terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i 

otwockiego. W ustaleniach tekstowych 

studium (str.66  - tereny wyłączone spod 

zabudowy i str. 92 – obszary konfliktów 

przestrzennych, gdzie w zakresie zakazu 

lokalizacji obiektów budowlanych w pasie 100 

m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, wykluczono w przypisie 

przedmiotowa działkę ).  Jednakże zmiana ww 

rozporządzenia dla działki nr ew. 606/1 znosi 

tylko zakaz lokalizowania obiektów 

budowlanych (w tym zakaz rozbudowy) w 

pasie o szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek,  jezior i innych zbiorników wodnych z 

wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 

rolnej, leśnej lub rybackiej.  Dla ww działki  

nadal obowiązują, w części działki, mapy 

zagrożenia powodziowego, na której został 

wyznaczony obszar szczególnego zagrożenia 

powodzią. I nie jest możliwe wprowadzenie na 

całej działce terenu budowlanego.   
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oraz przyległym pasie gruntu 5 

m, który zostanie wydzielony z 

działki 606/1.  

Brak zgody na zakwalifikowanie 

działki jako terenu szczególnego 

zagrożenia powodzią. 

Projekt studium ze względu na skalę w jakiej 

jest sporządzany (skala 1:10 000) nie pokazuje 

w pełni lokalnego układu komunikacyjnego, 

tylko główne założenia komunikacyjne. 

Ustalenia studium (tekstowe), na późniejszym 

etapie umożliwiają lokalizację innych dróg niż 

wskazanych  na rysunku planu. Uwaga w tym 

zakresie nie dotyczy więc przedmiotu 

studium. 

Ze względu na położenie w obszarze 

szczególnego zagrożenia powodzią nie jest 

możliwe lokalizowanie nowej zabudowy 

zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001r Prawo 

Wodne. Zasięg obszaru szczególnego 

zagrożenia powodzią został wyznaczony na 

podstawie obowiązujących map zagrożenia 

powodziowego i na etapie sporządzania 

studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

obowiązkowo uwzględnia się jego ustalenia.  

 W związku z powyższym tylko część działki 

606/1 została przeznaczona pod zabudowę 

mieszkaniową, która nie znajduje się w 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

 

3. 28.03.2015 Bogdan 

Maciejewski */ 

Ww. działki zostały oznaczone w 

projekcie studium jako tereny 

zalewowe łąk i pastwisk (R- 

tereny gruntów rolnych). 

Obecny zapis pozostaje w 

sprzeczności z oznaczeniem tego 

terenu według studium z 1998r., 

który jest oznaczony jako R-4 

obszary rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej o niskich walorach 

przyrodniczych możliwe do 

zainwestowania pozarolniczego. 

Wnosi o rozpatrzenie wniosku i 

dokonanie właściwych oznaczeń, 

które będą dawały możliwość 

zabudowy przedmiotowego 

terenu. Dodatkowo informuje, 

że przedmiotowy teren 

oznaczony jako teren 

szczególnego zagrożenia 

powodzią jest 

nieporozumieniem, ponieważ 

nigdy nie był zalewany zarówno 

94/23, 94/14 

Kochów 

Zn-  tereny łąk i 

pastwisk 

 uwaga 
nieuwzględniona 

 uwaga nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona. 
Projekt studium uwzględnia rozporządzenie nr 

68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 

czerwca 2005r. w sprawie Nadwiślańskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego 

na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego 

i otwockiego, w którym obowiązuje zakazu 

obiektów budowlanych w pasie szerokości 

100m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 

rybackiej. W ww zakaz nie dotyczy tylko i 

wyłącznie dla  działek  o nr ewid. 606 położonej 

we wsi Kochów, działek o nr ewid. 329, 333 

położonych w miejscowości Maciejowice, 

zgodnie z Uchwałą Nr 124/13 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 

24.06.2013, zmieniającą niektóre 

rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r , poz. 7454). 
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z rzeki Okrzejki jak i rzeki Wisły 

oraz został wyniesiony ziemią ze 

stawu rybnego widocznego na 

działce 94/14.  

 

4. 30.03.2015 Hanna i Sławomir 

Cicheccy */ 

Wnosi o zmianę oznaczenia 

działki z terenów gruntów 

rolnych i terenów pastwisk i łąk 

na tereny zabudowy 

zagrodowej, mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej. 

94/21 

Kochów 

Zn-  tereny łąk i 

pastwisk, 

R – tereny 

gruntów ornych 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

Uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 

Uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Ze względu na położenie części działki w 

obszarze szczególnego zagrożenia powodzią 

nie jest możliwe lokalizowanie w tej części 

działki nowej zabudowy zgodnie z ustawą z 

dnia 18 lipca 2001r Prawo Wodne. Zasięg 

obszaru szczególnego zagrożenia powodzią 

został wyznaczony na podstawie 

obowiązujących map zagrożenia 

powodziowego i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego obowiązkowo uwzględnia się 

jego ustalenia.  

 

5. 30.03.2015 Andrzej Kurek 

*/ 

Uwagi: 

1. Czy zgodnie z prawem został 

opracowany projekt 

„studium”, w którym brak 

jest oznaczeń zbiorników 

wodnych oraz innych cieków 

wodnych? 

2. Czy oznaczenia terenów 

szczególnego zagrożenia 

powodzią w wyłożonym 

projekcie „studium” są 

adekwatne do całej gminy i 

są zgodne z Pana wiedzą? 

3. Czy zbiornik małej retencji w 

Podzamczu wykonany przez 

Urząd Gminy może zapobiec 

ewentualnym podtopień 

Maciejowic z rzeki Okrzejki? 

4. Czy właściwym oznaczeniem 

jest obszar konfliktów 

przestrzennym po jednej 

stronie Kanału 

Uchaczowskiego na odcinku 

od mostu Uchacze do mostku 

w Kochowie kończącym się 

na działce 266/2? 

266/2 Kochów i  

Obszar całego 

studium 

 MN/U - teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej i 

usługowej 

 uwaga  
nieuwzględniona 

 uwaga  
nieuwzględniona 

1. W legendzie do studium zostały wskazane 

tereny wód powierzchniowych oznaczonych 

symbolem WS. Wystąpił błąd edytorski 

polegający na niewyświetleniu na planszy 

oznaczenia symbolu WS.   – błąd edytorski 

zostanie skorygowany. Błąd edytorski nie 

stanowi naruszenia przepisów prawa a jedynie 

wymaga sprostowania. 

2. Zasięg obszaru szczególnego zagrożenia 

powodzią został wyznaczony na podstawie 

obowiązujących map zagrożenia 

powodziowego uzyskanych od Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej. Na etapie 

uzgodnień projektu studium z właściwymi 

instytucjami dokument został pozytywne 

uzgodniony przez Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej. 

3. Uwaga nie dotyczy zakresu sporządzania 

projektu studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego.  Projekt 

studium wskazuje obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią zgodnie ze studium 

ochrony przeciwpowodziowej dla rzeki 

Okrzejki, w obowiązującym studium ochrony 

przeciwpowodziowej  nie jest wskazany 

zbiornik małej retencji w Podzamczu, w 

związku z powyższym zasięg obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią nie może 

być mniejszy niż wskazany w ww opracowaniu.  

4. Obszary konfliktów przestrzennych zostały 
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wskazane tylko na terenach wskazanych w 

studium jako inwestycyjne ponieważ związane 

są wyłącznie z brakiem możliwości 

lokalizowania nowej zabudowy na już 

zagospodarowanych terenach usytuowanych w 

obszarach z ograniczeniami dla zabudowy.  

6. 30.03.2015 Mieczysław Gazda 

*/ 

Wnosi o przeznaczenie działki nr 

352 w miejscowości Kawęczyn i 

214 w Maciejowicach jako 

tereny zabudowy zagrodowej, 

mieszkaniowej jednorodzinnej i 

rekreacji indywidualnej 

352 Kawęczyn, 

214 

Maciejowice 

R – tereny 

gruntów ornych 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

Uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 

Uwaga częściowo 
nieuwzględniona 

 Uwaga częściowo uwzględniona 
Uwaga uwzględniona w zakresie działki 352 

Kawęczyn 

 Uwaga nieuwzględniona  w zakresie działki 214 

Maciejowice. 

Działka nr 214 położona w Maciejowicach 

położona jest w terenach szczególnego 

zagrożenia powodzią. Ze względu na 

położenie w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią nie jest możliwe lokalizowanie 

nowej zabudowy zgodnie z ustawą z dnia 18 

lipca 2001r Prawo Wodne. Zasięg obszaru 

szczególnego zagrożenia powodzią został 

wyznaczony na podstawie obowiązujących 

mapa zagrożenia powodzią i na etapie 

sporządzania studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obowiązkowo uwzględnia się jego ustalenia.  

 

II WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

1. 03.07.2015 Maria Szmidt */ 

 

1. Nie zgadza się z 

zakwalifikowaniem działki 

606/1 jako terenu szczególnego 

zagrożenia powodzią w 

zakresie wskazanym w 

studium. Zgodnie z aktualną 

mapą powodziową 

sporządzoną przez Regionalny 

Zarząd Gospodarki Wodnej w 

warszawie, obszar 

szczególnego zagrożenia 

powodzią jest znacznie 

mniejszy niż zostało to ujęte w 

studium.  

2. Nie zgadza się z oznaczeniem 

w SUiKZP działki 606/1 

symbolem R i Zn  i nie 

uwzględnia uchwały nr 3413 z 

606/1 

Kochów 

 

MN/U – teren 

zabudowy 

mieszkaniowej i 

usługowej 

jednorodzinnej 

R – tereny 

gruntów ornych 

Zn – tereny łąk i 

pastwisk, 

 

Uwaga 
częściowo 

uwzględniona 

uwaga  częściowo 
nieuwzględniona 

Uwaga częściowo 
uwzględniona 

uwaga  częściowo 
nieuwzględniona 

   Uwaga uwzględniona w zakresie 
wprowadzenia w tekście podziału działki 606, 
w pozostałych punktach uwaga 
nieuwzględniona 

1. Zasięg obszaru szczególnego zagrożenia 

powodzią został wyznaczony na 

podstawie obowiązujących map 

zagrożenia powodziowego otrzymanych 

od Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej. Na etapie uzgodnień projektu 

studium z właściwymi instytucjami 

dokument został pozytywne uzgodniony 

przez Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej. 

2. Projekt studium uwzględnia uchwałę nr 

124/13 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 24.06.2013, Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r., poz. 
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dnia 18 lutego 2013r Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego 

znoszącej z działki 606 zakaz z 

rozporządzenia nr 68 

Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 23 czerwca 2005r. w 

sprawie Nadwiślańskiego 

Obszaru Chronionego 

Krajobrazu położonego na 

terenie powiatów 

garwolińskiego, mińskiego i 

otwockiego. 

3. Wnosi o ponowne 

przeanalizowanie usytuowania 

drogi dojazdowej do działki 

606/1  

4. Wnosi by w projekcie 

studium zostały właściwie 

zaznaczone nr ewidencyjne 

działek 606/1 i 606/2. 

7454) znoszącą z działki nr 606 (obecnie 

606/1) zakaz z Rozporządzenia nr 68 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 

czerwca 2005r. w sprawie 

Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu położonego na terenie 

powiatów garwolińskiego, mińskiego i 

otwockiego. Jednakże zmiana ww 

rozporządzenia dla działki nr ew. 606/1 

znosi tylko zakaz lokalizowania obiektów 

budowlanych (w tym zakaz rozbudowy) 

w pasie o szerokości 100 m od linii 

brzegów rzek,  jezior i innych zbiorników 

wodnych z wyjątkiem urządzeń wodnych 

oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 

rybackiej.  Dla ww działki  nadal 

obowiązują, w części działki, mapy 

zagrożenia powodziowego, na której 

został wyznaczony obszar szczególnego 

zagrożenia powodzią. I nie jest możliwe 

wprowadzenie na całej działce terenu 

budowlanego.   

3. Projekt studium ze względu na skalę w 

jakiej jest sporządzany (skala 1:10 000) 

nie pokazuje w pełni lokalnego układu 

komunikacyjnego, tylko główne 

założenia komunikacyjne. Ustalenia 

studium (tekstowe), na późniejszym 

etapie umożliwiają lokalizację innych 

dróg niż wskazanych  na rysunku planu. 

Uwaga w tym zakresie nie dotyczy więc 

przedmiotu studium. 

4. Uwaga uwzględniona 

2. 17.07.2015 Bogdan 

Maciejewski */ 

Wnosi o zniesienie zakazu 

zabudowy dla działek 94/14 i 

94/23 

94/14, 94/23 

Kochów 

Zn-  tereny łąk i 

pastwisk, 

 

 Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona Projekt studium uwzględnia rozporządzenie nr 

68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 

2005r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu położonego na terenie 

powiatów garwolińskiego, mińskiego i 

otwockiego, w którym obowiązuje zakazu 

obiektów budowlanych w pasie szerokości 

100m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 

rybackiej. W ww zakaz nie dotyczy tylko i 

wyłącznie dla  działek  o nr ewid. 606 położonej 

we wsi Kochów, działek o nr ewid. 329, 333 
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położonych w miejscowości Maciejowice, 

zgodnie z Uchwałą Nr 124/13 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 

24.06.2013, zmieniającą niektóre 

rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r , poz. 7454). 

Ponadto zgodnie z pismem znak UW-

4105.1603.1KS/14 z dnia 19.09.2014 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie, informuje iż „Kanał 

Uchaczowski pomimo swojej nazwy językowej, 

nie jest „kanałem –urządzeniem” wykonanym 

sztucznie przez człowieka, dlatego figuruje w 

ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych 

oraz zmeliorowanych gruntów jako ciek 

naturalny o długości 11,33 km stanowiący lewy 

dopływ Okrzejki.” W związku z powyższym  

obowiązuje zakaz obiektów budowlanych w 

pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem 

urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej lub rybackiej, określony w rozporządzeniu 

nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 

czerwca 2005r.   

3. 17.07.2015 Andrzej Kurek Wnosi o zniesienie 100m zakazu 

zabudowy od Kanału 

Uchaczowskiego 

Cały obszar 

studium 

  Uwaga 
nieuwzględniona 

 Uwaga nieuwzględniona Projekt studium uwzględnia rozporządzenie nr 

68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 

2005r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu położonego na terenie 

powiatów garwolińskiego, mińskiego i 

otwockiego, w którym obowiązuje zakazu 

obiektów budowlanych w pasie szerokości 

100m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń 

wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 

rybackiej. W ww zakaz nie dotyczy tylko i 

wyłącznie dla  działek  o nr ewid. 606 położonej 

we wsi Kochów, działek o nr ewid. 329, 333 

położonych w miejscowości Maciejowice, 

zgodnie z Uchwałą Nr 124/13 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 

24.06.2013, zmieniającą niektóre 

rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w 

sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r , poz. 7454). 

Ponadto zgodnie z pismem znak UW-
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4105.1603.1KS/14 z dnia 19.09.2014 

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych w Warszawie, informuje iż „Kanał 

Uchaczowski pomimo swojej nazwy językowej, 

nie jest „kanałem –urządzeniem” wykonanym 

sztucznie przez człowieka, dlatego figuruje w 

ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych 

oraz zmeliorowanych gruntów jako ciek 

naturalny o długości 11,33 km stanowiący lewy 

dopływ Okrzejki.” W związku z powyższym  

obowiązuje zakaz obiektów budowlanych w 

pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem 

urządzeń wodnych oraz obiektów służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, 

leśnej lub rybackiej, określony w rozporządzeniu 

nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 

czerwca 2005r.   

 
*/ z wykazu usunięto adresy zgłaszających uwagi, z uwagi na ochronę danych osobowych 


