Załącznik Nr 3, część I do Uchwały Nr XXIV/314/11
Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r.

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „OSIEDLE ŁOKIETKA”
Część I
Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, a także uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wniesionych w terminie określonym w ogłoszeniu
i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 2 czerwca 2010 r.
Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem Nr 1464/2010 z dnia 23 czerwca 2010 r. rozpatrzył uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka” (w tym uwagi zgłoszone w postępowaniu w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu) i wprowadził zmiany do projektu planu wynikające z uwzględnienia uwag.
Symbole terenów i paragrafy użyte w uwagach i w rozstrzygnięciu tych uwag odnoszą się do tekstu i rysunku projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, a nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia.
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nieruchomości,
której dotyczy
uwaga
(działka,
obręb)
5

Sprzeciw wobec nieaktualnego w projekcie planu przebiegu
obwodnicy Krakowa.

6

dz. 489
Sprzeciw wobec
obręb 25
nieuwzględnienia w projekcie
planu działki jako budowlanej,
której Prezydent przyznał taki
status po odwołaniu do
prezentowanego w 2007r.
projektu planu zagosp. os.
Łokietka (str 12 zarządzenia
Prezydenta opublikowane na
stronie
http://www.zielonki.pl/images/s
ories/obwodnica/obwodnica_19_
03_2010_a4.pdf)

26.04.2010

[...]*

(zał. Link:
http://www.zielonki.pl/images/st
ories/obwodnica/obwodnica_19_
03_2010_a4.pdf
Sprzeciw wobec
dz. 489
nieuwzględnienia w projekcie
obręb 25
planu działki jako budowlanej,
której Prezydent przyznał
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uwaga
1KDG
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3R i
projektowana
obwodnica

1

Rozstrzygniecie w sprawie
rozpatrzenia uwagi
uwaga
nieuwzględniona
przez prezydenta
Miasta Krakowa

uwaga
nieuwzględniona
przez Radę
Miasta

8

9

Uwagi
(informacje, wyjaśnienia sposobu rozpatrzenia uwagi)
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nieuwzględniona nieuwzględniona Wobec braku ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy
wniesiono przebieg zgodnie z projektem firmy ALLTRANS z
2006 r. wariant I klasa KDG, który został pozytywnie uzgodniony i
zaopiniowany przez właściwe organy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Wobec braku ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy
wniesiono przebieg zgodnie z projektem firmy ALLTRANS z
2006 r. wariant I klasa KDG, który został pozytywnie uzgodniony i
zaopiniowany przez właściwe organy.

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według obecnie obowiązującego Studium przedmiotowa działka

częściowo taki status po
odwołaniu do prezentowanego w
2007r. projektu planu zagosp. os.
Łokietka (zarządzenie
Prezydenta nr 1885/2009 z dn
28.08.2009, str. 2, lp. 170 nr
wniosku 116)

3

3a

Sprzeciw wobec nieaktualnego
w projekcie planu przebiegu
obwodnicy Krakowa.

3b

Sprzeciw wobec niedokładnego
naniesienia na projekt planu
cmentarza cholerycznego.

4

27.04.2010

[...]*

2. Żądanie poszanowania
ustaleń art. 19 pkt. 4 Uchwały

położona jest w terenach o symbolu ZO. Tereny ZO to tereny
otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w
obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Wspomniane zarządzenie dotyczy projektu nowego Studium:
„Zarządzenie Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28
sierpnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia wniosków do zmiany
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta Krakowa.”
nieuwzględniona nieuwzględniona Wobec braku ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy
wniesiono przebieg zgodnie z projektem firmy ALLTRANS z
2006 r. wariant I klasa KDG, który został pozytywnie uzgodniony i
zaopiniowany przez właściwe organy.

dz. 184/4
Obr. 32

8KDD

dz. 332 Obr. 25

5R,

nieuwzględniona nieuwzględniona Zasięg cmentarza cholerycznego został naniesiony na podstawie
materiałów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w tym
Decyzji w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków
nieruchomych pod nr A-1192/M
nieuwzględniona nieuwzględniona Wyznaczenie linii zabudowy ogrodzeń wynika z przyjętych
rozwiązań przestrzennych w całym projekcie planu.

Rady Miasta dot. linii zabudowy
ogrodzeń (do 3,5m od osi drogi
wewnętrznej do osi ogrodzenia)
oraz linii zabudowy budynków
(do 6m od osi drogi wewnętrznej
do osi przegrody zewnętrznej
budynku)
składający uwagę jest
właścicielem tej działki; dostęp
do działki przez działkę 184/4
4

5

28.04.2010

Apartamex S.C.

Przekwalifikować działki z
terenów rolnych na tereny pod
budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne

5a

Dz. 333 Obr. 25

5b

Dz. 334 Obr. 25

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych

5R
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5c

Dz. 335 Obr. 25

5d

Dz. 336 Obr. 25

5e

Dz. 337 Obr. 25

5f

Dz. 355 Obr. 25

5g

Dz. 354 Obr. 25

5h

Dz. 353 Obr. 25

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych

5R

5R
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5i

Dz. 352 Obr. 25

5j

Dz. 351 Obr. 25

5k

Dz. 350 Obr. 25

5l

Dz. 349 Obr. 25

5m

Dz. 380 Obr. 25

5n

Dz. 376 Obr. 25

5o

Dz. 372 Obr. 25

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
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5p

Dz. 371 Obr. 25

5R

5r

Dz. 368 Obr. 25

5s

Dz. 356 Obr. 25

5t

Dz. 369 Obr. 25

5R

5u

Dz. 373 Obr. 25

5R,

5w

Dz. 377 Obr. 25

Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto działka położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych.
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
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5x

Dz. 381 Obr. 25

5y

Dz. 382 Obr. 25

5z

Dz. 384 Obr. 25

5aa

Dz. 374 Obr. 25

5ab

Dz. 370 Obr. 25

5ac

Dz. 375 Obr. 25

5ad

Dz. 378 Obr. 25

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy

5R

6

5ae

Dz. 383 Obr. 25

5af

Dz. 385 Obr. 25

5

6

28.04.2010

Apartamex S.C.

6

6a
6b
6c
6d
6e
6f
6g
6h
6i
6j
7

Przekwalifikować działki z
terenów rolnych na tereny pod
budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne

27.04.2010

[...]*

2. Żądanie ustalenia warunków
dot. odległości ogrodzeń i
budynków od osi dróg
dojazdowych jak w przypadku
dróg wewnętrznych.

dz. 239/1 obr. 25
Krowodrza
Dz. 238
Dz. 239/2
Dz. 236
Dz. 237
Dz. 248
Dz. 249/1
Dz. 249/2
Dz. 251/1
Dz. 251/2
Dz. 252
dz. 184/4
obr. 32

nieuwzględniona

nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

4R

8KDD

częściowo
częściowo
Uwaga nie uwzględniona w zakresie wyznaczonych linii
nieuwzględniona nieuwzględniona zabudowy wzdłuż nowego przebiegu kategorii KDW1, przy
likwidacji drogi KDW2 ponieważ art. 19 pkt. 4 projektu planu
dotyczy dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku
projektu planu.
(Nie uwzględnione w zakresie Zmniejszenia odległości linii
zabudowy od krawędzi jezdni)

7

8

8a

27.04.2010

27.04.2010

[...]*

[...]*

Sprzeciw wobec ustanowienia w dz. 184/4 obr 32
obszarze 10MN4 minimalnej
linii zabudowy od drogi
wewnętrznej (dz. 184/4) na
poziomie 6m od krawędzi drogi
oraz zadanie aby ta wielkość była
ustanowiona jak w projekcie
planu dla dróg wewnętrznych.
Uzupełnieniem jest uwaga nr 42
Sprzeciw wobec ustanowienia w dz. 183/4 obr. 32
obszarze 10MN4 minimalnej
linii zabudowy od drogi
wewnętrznej (dz. 184/4) na
poziomie 6m od krawędzi drogi
oraz zadanie aby ta wielkość była
ustanowiona jak w projekcie
planu dla dróg wewnętrznych.
Uzupełnieniem jest uwaga nr 42

8KDD

częściowo
częściowo
Uwaga nie uwzględniona w zakresie wyznaczonych linii
nieuwzględniona nieuwzględniona zabudowy wzdłuż nowego przebiegu kategorii KDW1, przy
likwidacji drogi KDW2 ponieważ art. 19 pkt. 4 projektu planu
dotyczy dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku
projektu planu.
(Nie uwzględnione w zakresie Zmniejszenia odległości linii
zabudowy od krawędzi jezdni)

10 MN4, 8
KDD, 9 KDD

7

częściowo
nieuwzględniona częściowo
Art. 19 pkt. 4 dotyczy dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na
nieuwzględniona rysunku planu.

8b

27.04.2010

[...]*

Sprzeciw wobec ustanowienia w dz. 184/3 obr. 32
obszarze 10MN4 minimalnej
linii zabudowy od drogi
wewnętrznej (dz. 184/4) na
poziomie 6m od krawędzi drogi
oraz zadanie aby ta wielkość była
ustanowiona jak w projekcie
planu dla dróg wewnętrznych.
Uzupełnieniem jest uwaga nr 42
Przekształcić w całości działkę
dz. 235 obr. 32
pod budownictwo mieszkaniowe

10 MN4, 9
KDD, 8 KDD,
3 KDW2.

częściowo
częściowo
Art. 19 pkt. 4 dotyczy dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na
nieuwzględniona nieuwzględniona rysunku planu.

8

10

05.05.2010

[...]*
[...]*

2ZP, 6KDD

[...]*

Zmiana przeznaczenia działki z
terenów rolnych na tereny pod
budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne

Dz. 238, Obr. 25

4R,

[...]*

Zmiana przeznaczenia działki z
terenów rolnych na tereny pod
budownictwo mieszkaniowe
24MN4

Dz. 367 obr 25

5R

częściowo
częściowo
Uwaga nie uwzględniona w zakresie części terenu przeznaczonego
nieuwzględniona nieuwzględniona pod komunikację. Wyznaczone drogi są konieczne do obsługi
wyznaczonych terenów budowlanych.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych

9

11

06.05.2010

10

12

06.05.2010

Dz. 223 obr 25

4R, 30MN4

12a

12b

11

13
13a
13b
13c
13d

06.05.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia działki z
terenów rolnych na tereny pod
budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne

Dz. 75 obr 25

4R,

Dz. 236 obr 25
Krowodrza
Dz. 78 obr. 25
Dz. 79 obr. 25
Dz. 158 obr. 25
Dz. 159 obr. 25

4R,

częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium środkowa i północna część działki położona jest
w terenach o symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte
obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie
których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Dla południowej części działki pozostaje przeznaczenie MN4.
Południowa część działki znajduje się w terenie zabudowy
mieszkaniowej 30 MN4
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położona są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

8

12

14
14a

06.05.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia działki z
terenów rolnych na tereny pod
budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne

Dz. 251/2 obr. 25 4R,
Dz. 249/2 , Obr. 4R,
25

13

15
15a

20.04.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia działek z
terenów rolnych na budowlane

Dz. 157 obr. 25
4R,
Dz. 239/2 obr. 25

15b

Dz. 363 obr. 25

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
nieuwzględniona zgodny ze Studium.
nieuwzględniona
Według Studium przedmiotowe działki położona są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto działka położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych

5R,

9

14

16

28.05.2010

[...]*

W dniu 06.05.2010 na
odbywających się konsultacjach
społecznych dotyczących ww.
planu zadano pytanie dlaczego
nie została skonsultowany z
Urzędem. Marszałkowskim
odnośnie przebiegu północnej
obwodnicy.
Odpowiedz – konsultowaliśmy i
nic się nie zmieniło.
Zwróciłem się do Marszałka
Małopolskiego o bieżącą
informacje dot. Północnej
obwodnicy. 21.05 zostałem
poinformowany w dn.30.03 że
został złożony wniosek do
RDOŚ o wydanie decyzji
środowiskowych dla pn
obwodnica dla wariantu 2, które
różnią się od prezentowanych na
projektach planu.
Obecnie prezentowany plan był
wyłożony w 2007 i żadnych
poprawek na nim nie naniesiono,
chociaż nasze odwołania z 2007
r. zostały częściowo
uwzględnione i przez Pana
zatwierdzone. Ponieważ
opracowywany plan Łokietka
jest uzależniony od przebiegu
północnej obwodnicy powinien
zostać zawieszony w
opracowywaniu do czasu aż
będzie wiadomo o ostatecznym
przebiegu tej obwodnicy.

1KDG,

10

nieuwzględniona nieuwzględniona Wobec braku ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy
wniesiono przebieg zgodnie z projektem firmy ALLTRANS z
2006 r. wariant I klasa KDG, który został pozytywnie uzgodniony i
zaopiniowany przez właściwe organy.

16a

Dlaczego nie są uwzględnianie
tereny na północ od
projektowanej obwodnicy do
granic miasta jako budowlane.
Zarządzenie Prezydenta nie jest
realizowane gdyż ogłosił Pan, w
swoim zarządzeniu podając mapę
graficzną do granic miasta, a nie
jest realizowane tylko w połowie
tj. do ul. Na Zielonki, a dalsza
część jest pominięta. Po co
mieszkańcom zrobiono nadzieje,
na dz. Budowlane podając w
mapie graf. Zakres terenów
objętych zagospodarowaniem
(chodzi o obręb 25) takie tereny
będą leżały odłogiem, a mogłyby
być zabudowywane. Czy lepiej
żeby budownictwo rozwijało się
na terenach zalewowych?

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według obowiązującego Studium tereny położne na północ od
obwodnicy położone są w obszarach o symbolu ZO. Tereny ZO to
tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Wobec braku ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy
wniesiono przebieg zgodnie z projektem firmy ALLTRANS z
2006 r. wariant I klasa KDG, który został pozytywnie uzgodniony i
zaopiniowany przez właściwe organy.

15

17

09.06.2010

[...]*

2. Jednoczenie sprzeciw dla Dz. 170 obr. 32
prowadzenia po działce
dróg publicznych.

2MN2, 10KDD, częściowo
częściowo
Wyznaczenie ulicy Gryczanej jako drogi publicznej o minimalnej
9KDD
nieuwzględniona nieuwzględniona szerokości 10 m. jest konieczne ze względu na znaczenie tej ulicy
dla obsługi terenów zabudowanych i terenów budowlanych.

16

18

06.05.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia z terenu
rolnego na cele zabudowy
mieszkaniowej MN

Dz. 76 obr. 25

4R,

17

19

06.05.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia z terenu
rolnego na cele zabudowy
mieszkaniowej MN

Dz. 156 obr. 25

4R,

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

11

18

20

10.05.2010

[...]*

2.Prośba o uzupełnienie opisu
„strefy mieszkalno-usługowej” ,
na której leży dz. 155, o zapis
ograniczający usługi uciążliwe
dla mieszkańców i generujące
nadmierny ruch samochodowy.

Dz. 155 obr. 32

19

22a

12.05.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia z terenów Dz. 166 obr. 33
1ZP/US na tereny pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne (11MN)

20

23

07.05.2010

[...]*

Żądanie włączenia do projektu
planu działek na północ od ul. Na
Zielonki (wnoszący uwagę
twierdzi iż projektanci nie
trzymali się granic określonych
w uchwale RM nr VII/97/07 z
dn. 28.02.2007 o przystąpieniu
do sporządzania planu i nie
włączyli do opracowania
obrębów 25 i 24)
Sprzeciw wobec poszerzeniu ul.
Na Mostkach w kierunku
północnym

9KDD, 12MU1 częściowo
nieuwzględniona
ad.2

1ZP/US

Obr 24, 25

częściowo
nieuwzględniona

częściowo
Wyznaczenie ulicy Gospodarskiej jako drogi publicznej o
nieuwzględniona minimalnej szerokości 10 m. jest konieczne ze względu na
ad. 2
znaczenie tej ulicy dla obsługi terenów zabudowanych i terenów
budowlanych.
W ustaleniach planu w rozdziale Zasady ochrony środowiska i
przyrody
W par.12, ust.3. p.5 wyznaczono kategorie terenów z punktu
widzenia przepisów o ochronie przed hałasem co stanowi
ograniczenie uciążliwości hałasowej lokalizowanych obiektów.
Wprowadzono również zakaz lokalizowania nowych
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z
wyjątkiem obiektów infrastrukturalnych komunikacyjnych i innych
służących celom publicznym).
Korekta tekstu planu poprzez wprowadzenie zapisu – zakaz
lokalizacji w obrębie terenów MU obiektów uciążliwych dla
mieszkańców.
nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Projektowany park, jako przestrzeń publiczna, jest ważnym
elementem struktury przestrzennej obszaru.
częściowo
Plan został opracowany w granicach wyznaczonych w UCHWALE
nieuwzględniona NR VII/97/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Osiedle Łokietka''
Obręb 25 Karwodrza znajduje się w całości w obszarze Planu,
obręb 24 znajduje się w części w obszarze poza granicami Planu.

21

24

13.05.2010

[...]*

Dz. 90/1 obr. 32 9KDD
oraz kolejne
działki na wschód
od ww.
Dz. 248 obr. 25
4R,

22

25

12.05.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia działki z
terenu rolniczego na teren pod
budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne

23

27

11.05.2010

Apartamex S.C.,

Zmiana przeznaczenia z terenów Dz. 332 obr. 25
rolniczych na tereny pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne 15MN4

5R

12

nieuwzględniona nieuwzględniona Pas drogowy został wyznaczony symetrycznie w stosunku do
istniejącej jezdni z przesunięciem w pewnych odcinkach w
kierunku południowym.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

27a
27b
27c
27d
27e

Dz. 333 obr. 25
Dz. 334 obr. 25
Dz. 335 obr. 25
Dz. 336 obr. 25
Dz. 337 obr. 25

24

29

14.05.2010

[...]*

Prośba o dopuszczenie na działce Dz. 177/2 obr.32
zabudowy szeregowej
jednorodzinnej

25

33

17.05.2010

Rada i Zarząd
Dzielnicy IV Prądnik
Biały

Zmienić przeznaczenie
wskazanego terenu na tereny
budowlane MN

1R obr. 33

33a

2R obr. 32

33b

7R obr. 24

33c

9R obr. 25

5R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto działki położone są w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych
6MU2, 10 KDD nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
MN. Tereny MN to tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej
niskiej intensywności.
Jako główne kierunki zagospodarowania przestrzennego
przewiduje się tu realizację zabudowy jednorodzinnej w gabarycie
i formie oraz układzie zgodnym z warunkami i tradycją lokalną,
oraz uzupełnianie funkcji mieszkalnych zabudową usługową
komercyjną.
1R
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa obszar położony jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
2R
nieuwzględniona nieuwzględniona Pas terenów 2R położony jest w zasięgu strefy technicznej linii
wysokiego napięcia.
7R
częściowo
częściowo
Północna część terenu położona jest w terenach ZO oraz systemie
nieuwzględniona nieuwzględniona zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte
obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie
których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Południowa część wskazanego w uwadze obszaru położona jest w
terenach przeznaczonych w Studium do zabudowy. W obrębie tego
obszaru wyznaczono tereny MN3 w zasięgu uwzględniającym
ograniczenia związane z ukształtowaniem terenu oraz
stosunkami wodno-gruntowymi .
9R
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

13

33d

1ZP/US obr. 33

1ZP/US

33e

1WU2 obr.33

1WU2

33f

2KU obr. 33

2KU

33g

1P/U obr. 31

1P/U

8KDD

8 KDD

Dz. 12 obr. 25
Dz. 15 obr. 25
Dz. 16 obr. 25
Dz. 360 obr. 25

9R
9R
9R
5R

33h

26

34
34a
34b
34c

19.05.2010

[...]*

Droga 8KDD była
poprowadzona w linii prostej
wzdłuż rozgraniczenia działek
począwszy od odcinka między
terenami oznaczonymi 11MU1, a
SMU2 (tak jak na
proponowanym planie) cały czas
prosto do wysokości obszaru
3U1 ze zwrotem pod kątem
prostym w kierunku ulicy
Gryczanej zgodnie z
załącznikiem.
Zmienić przeznaczenie działek z
terenów rolnych na tereny
budowlane.

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Projektowany park, jako przestrzeń publiczna, jest ważnym
elementem struktury przestrzennej obszaru.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na
projektowany suchy zbiornik retencyjny stanowiący element
sytemu ochrony przeciwpowodziowej miasta.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy, dopuszcza
się jednak rozwój infrastruktury. Parking został wyznaczony dla
obsługi położonego w sąsiedztwie terenu 1ZP/US.
częściowo
częściowo
Zmieniono przeznaczenie terenu produkcyjno-usługowego na
nieuwzględniona nieuwzględniona tereny usług, z utrzymaniem możliwości bieżących remontów
istniejących obiektów
częściowo
częściowo
Likwidacja drogi 8KDD, wprowadzenie odcinków dróg KDD
nieuwzględniona nieuwzględniona

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona Wobec braku ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy
wniesiono przebieg zgodnie z projektem firmy ALLTRANS z
2006 r. wariant I klasa KDG, który został pozytywnie uzgodniony i
zaopiniowany przez właściwe organy.

Sprzeciw wobec III wariantu
obwodnicy

14

27

35

19.05.2010

[...]*

Przekwalifikować działkę nr 740 Dz. 740 obr. 33
w całości na teren budowlany
(budownictwo jednorodzinne lub
wielorodzinne lub usługi)

1R, 2MU1

28

36

19.05.2010

[...]*

Dz. 56 obr. 32

MN3

29

38

20.05.2010

[...]*

Prośba o odstąpienie od pasów
fortecznych, ponieważ w
znacznym stopniu zmniejszają
powierzchnię zabudowy
przedmiotowej działki.
Przekwalifikować działkę z
rolnej na działkę z zabudową
jednorodzinną i usługową

Dz. 232 obr. 25

4R,

30

39
39a

20.05.2010

[...]*

Sprzeciw wobec przeznaczeniu Dz. 149/1 obr. 33 1ZP/US
działek na ZP/US oraz na
Dz. 149/2 obr. 33 1ZP/US
projektowane drogi. Prośba o
dopuszczenie zabudowy
jednorodzinnej niskiej
intensywności (wnoszący uwagę
stara się o WZiZT)

39b

31

40

21.05.2010

[...]*

Prośba o dopuszczenie do
stosowania na terenie planu
(bądź przynajmniej na MN4)
lokalnych przydomowych
oczyszczalni ścieków jako
alternatywy do szczelnych
zbiorników wybieralnych

Dz. 146 obr. 33

1ZP/US,
3KDW1,
16KDD, 2WU1

Obszar całego
planu, względnie
MN4

MN4

15

częściowo
uwzględniona

częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
w zakresie
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
zachodniej
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
części działki
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Chronione pasy zieleni fortecznej wyznaczone zostały przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w decyzji z dn.
18.01.2010.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Projektowany park, jako przestrzeń publiczna, jest ważnym
elementem struktury przestrzennej obszaru.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Projektowany park, jako przestrzeń publiczna, jest ważnym
elementem struktury przestrzennej obszaru.
Wyznaczona droga 16KDD jest konieczna dla obsługi
wyznaczonych terenów budowlanych oraz zapewnia dostęp do
projektowanego parku.
Zlikwidowano projektowany odcinek drogi 3 KDW1.
nieuwzględniona nieuwzględniona W stosunku do obszaru osiedla Łokietka ze względu na planowaną
intensywność zabudowy oraz istniejące zainwestowanie, a także
brak odbiorników oczyszczonych ścieków nie przewiduje się
możliwości oczyszczalni przydomowych.

32

41

21.05.2010

33

43
43a

24.05.2010

34

44
44a
44b
44c
44d
44e
44f
44g
44h
44i

24.05.2010

[...]*

Sprzeciw wobec lokalizacji
parku rzecznego na terenie
zmeliorowanym i na ziemi II
klasy (m.in. obszar dz. 358).
Brakiem fachowości jest
gromadzenie zasobów wodnych
na terenach zmeliorowanych,
ponieważ urządzenia
melioracyjne mają za cel
odprowadzanie wody.
Sprzeciw wobec zajęcia przez
Urząd Miasta Kraków
prywatnych działek pod
organizację parku rzecznego.
Urząd Miasta posiada
dostateczną ilość terenów
zielonych.
W projekcie planu nie jest
podany termin uregulowań
prawno-finansowych.
[...]* Pełnomocnik:
Zmienić przeznaczenie działek z
[...]*
terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i
usługowej 1MU1 na tereny pod
budownictwo wielorodzinne
MW (toczy się postępowanie o
ustalenie warunków zabudowy
dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z garażami
wbudowanymi,
zagospodarowania terenu na
działkach 18 i 19 oraz budowy
wjazdu po dz. 19, 20/4, 20/5 obr
31; przewiduje się uzyskania
ww. decyzji do końca maja
2010r.)
COOL SPORT, M.
Zmienić przeznaczenie działek z
Dusiński, Z. Dusiński terenów zabudowy
Sp.j. Pełnomocnik:
mieszkaniowej jednorodzinnej i
[...]*
usługowej 2MU1 na tereny pod
budownictwo wielorodzinne
MW (dn. 20.04.2009r. wydano
decyzję o Ustaleniu Warunków
Zabudowy dla zamierzenia
inwestycyjnego „budowa zespołu
budynków mieszkalnych z
parkingami, garażem
podziemnym położonego w
Krakowie przy ul. Łokietka na
ww. działkach wraz z budową
wjazdów po dz. 755/6, 755/5,
750/5, 750/4, 756/3, 750/3 obr.
33 Krowodrza

nieuwzględniona nieuwzględniona Wyznaczenie terenu zieleni i parków rzecznych nie jest ściśle
związane z gromadzeniem wody, lecz ochroną systemów
przyrodniczych związanych z ciekami.

nieuwzględniona nieuwzględniona Ustalenia planu oparte są na obowiązującym Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Miasta Krakowa. W Studium wyznaczony został system zieleni i
parków rzecznych.
Ustalenie terminów uregulowań prawno-finansowych nie jest
przedmiotem ustaleń planu.

Dz. 18 obr. 31
Dz. 19 obr. 31

1MU1
1MU1

Dz. 756/2 obr. 33 2MU1, 2KDD
Dz. 756/3 obr. 33
Dz. 756/4 obr. 33
Dz. 755/3 obr. 33 2MU1
Dz. 755/4 obr. 33
Dz. 755/5 obr. 33
Dz. 755/6 obr. 33
Dz. 750/3 obr. 33
Dz. 750/4 obr. 33
Dz. 750/5 obr. 33

16

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działki położone są w terenach o symbolu MN.
Tereny MN to tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej
niskiej intensywności.
Jako główne kierunki zagospodarowania przestrzennego
przewiduje się tu realizację zabudowy jednorodzinnej w gabarycie
i formie oraz układzie zgodnym z warunkami i tradycją lokalną,
oraz uzupełnianie funkcji mieszkalnych zabudową usługową
komercyjną.

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działki położone są w terenach o symbolu MN.
nieuwzględniona nieuwzględniona Tereny MN to tereny o przeważającej funkcji mieszkaniowej
niskiej intensywności.
Jako główne kierunki zagospodarowania przestrzennego
przewiduje się tu realizację zabudowy jednorodzinnej w gabarycie
i formie oraz układzie zgodnym z warunkami i tradycją lokalną,
oraz uzupełnianie funkcji mieszkalnych zabudową usługową
komercyjną.

35

45

24.05.2010

[...]*

45a

Włączyć fragment terenu 3R
ograniczony ul. Na Zielonki
3KDL, ul. Jurajską 4KDL,
cmentarzem 4ZP2 i
projektowaną obwodnicą
(załącznik graficzny) do terenu
pod zabudowę jednorodzinna z
usługami

Dz. 268 obr. 25

3R

nieuwzględniona nieuwzględnione Ze względu na niezgodność rysunku i opisu w załączniku z
podanymi numerami działek w piśmie, rozpatrzono zgodnie z
załączonym rysunkiem. Fragment terenu 3R ograniczony ul. Na
Zielonki 3KDL, ul. Jurajską 4KDL, cmentarzem 4ZP2 i
projektowaną obwodnicą
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Część działki położone jest według Studium przedmiotowa działka
położona jest w terenach o symbolu ZO. Tereny ZO to tereny
otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w
obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

Wygładzić ostre zakręty w
Dz. 80 obr. 33
projektowanej drodze 3KDD
poprowadzić ja w miarę
możliwości po granicach działek.
Proponowane zmiany SA
przedstawione w załączniku
graficznym.

1R, 3KDD,
2KDD

Droga dostosowana jest do zasięgu przebiegów terenów
budowlanych.

36

46

24.05.2010

[...]*

Zmienić przeznaczenie z działki
rolnej na działkę pod
budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne

Dz. 357 obr. 25

5R

37

48

24.05.2010

[...]*

Zmienić przeznaczenie działek
pod zabudowę. (zapytanie
dlaczego działka 561 została
częściowo włączona do innego
planu „Tonie-Park Rzeczny”

Dz. 226 obr 25

4R

Dz. 561 obr. 24

7MN3

48a
38

49

24.05.2010

[...]*

Sprzeciw wobec poprowadzenia Dz. 58 obr. 32
drogi wzdłuż działki 58 obr. 32.
(zgodnie z projektem planu
działka jest budowlana, ale może
być zabudowana tylko w części
ze względu na przebiegający
gazociąg oraz linii wysokiego
napięcia; Poprowadzenie nowej
drogi wzdłuż działki znacznie
zmniejszy jej szerokość)

nieuwzględniona nieuwzględniona Ze względu na niezgodność rysunku i opisu z podanymi numerami
działek, rozpatrzono zgodnie z załączonym rysunkiem

11KDD,
18MN4

17

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto działka położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Działka 561 prawie w całości leży w granicach planu.
nieuwzględniona nieuwzględniona
nieuwzględniona nieuwzględniona Wyznaczone drogi są konieczne do obsługi wyznaczonych terenów
budowlanych.
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50

25.05.2010

[...]*

Przekwalifikować z działki rolnej Dz. 167 obr. 33
1ZP/US
na budowlaną
(dz. 236 leży poza
granicami planu)
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51

25.05.2010

[...]*

Przekwalifikować z działki rolnej Dz. 105 obr. 25
na budowlaną

6R, 1KDG

41

52

25.05.2010

[...]*

Sprzeciw wobec przebiegu
projektowanej drogi 10KDD w
rejonie działki 106 obr 32

Dz. 106 obr. 32

13MN4,
10KDD
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53a

25.05.2010

[...]*
[...]*

13MN4,
10KDD
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25.05.2010

[...]*
[...]*
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56

26.05.2010

[...]*

Sprzeciw wobec przebiegu
dz. 106, Obr 32
projektowanej drogi KDD w
rejonie działki 156 obr 32 (na
części zabranej pod drogę działki
znajduje się studnia zaopatrująca
dom w wodę) i na działce 106.
Przekształcić dz. 126 obr. 32 na Dz. 126 obr. 25
tereny budowlane jednorodzinne
o niskiej zabudowie z pasem
komercyjnym od strony Fortu.
Prośba o udostępnienie terenów
na południe od Fortu (część ZO)
pod zabudowę (załącznik
graficzny)
Przekwalifikować z dz. rolnej na Dz. 36 obr. 25
cele budowlane

45

57

26.05.2010

[...]*

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium zachodnia część działki położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Projektowany park, jako przestrzeń publiczna, jest ważnym
elementem struktury przestrzennej obszaru.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach stanowiących system zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zmiana kategorii drogi KDD na drogę kategorii KDW1. Przy
nieuwzględniona nieuwzględniona zakładanej gęstości zabudowy projektowana droga jest konieczna
dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapewnienia możliwości
pełnego wykorzystania działek pod zabudowę.
częściowo
częściowo
Zmiana kategorii drogi KDD na drogę kategorii KDW1. Przy
nieuwzględniona nieuwzględniona zakładanej gęstości zabudowy projektowana droga jest konieczna
dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapewnienia możliwości
pełnego wykorzystania działek pod zabudowę.

6R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

9R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych

Przekwalifikować działkę z
Dz. 345 obr. 25
terenów rolniczych na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

18

46

58
58a

25.05.2010

Stowarzyszenie dla
Rozwoju Toń,

Protest przeciwko ustaleniom
Cały obszar
planu, który nie uwzględnił od
projektu planu
dawna zgłaszanych postulatów
społeczności lokalnej. Projekt
planu zakłada dalsze
ograniczanie korzystania z
nieruchomości, uniemożliwiając
działalność inwestycyjną.

nieuwzględniona nieuwzględniona Projekt planu nieuwzględniający wszystkich zgłoszonych
wniosków został sporządzony na podstawie obowiązującego
Studium.

Duża ilość protestów
dotyczących założeń
zagospodarowania tych terenów
zgodnie z obowiązującym
studium powinna stanowić
przyczynek do zmiany
postanowień studium. Postulat o
wstrzymanie prac nad planem do
czasu uchwalenia nowego
Studium.

nieuwzględniona nieuwzględniona Trwają prace nad projektem zmiany Studium, które w przyszłości
będą mogły stanowić podstawę zmiany planu.

Przedstawiony plan zagęszcza
istniejącą zabudowę, przez co
urbaniści projektują dodatkowe,
niepotrzebne drogi.
Dogęszczanie istniejącej
zabudowy jest bezsensowne.
Tereny przestały być rolnicze, co
włodarze okolicznych gmin, już i
zrozumieli i tworzą plany z
duchem czasu, a urzędnicy
miasta twierdzą, że Studium jest
święte
Składający uwagę są
zbulwersowani, że twórcy planu
nie biorą pod uwagę nowo
postawionych budynków,
wydanych decyzji WZ, , dziwi
ich, że prywatne ziemie
przeznaczone są na parki.

nieuwzględniona nieuwzględniona W projekcie planu ustalono standardy zabudowy umożliwiające
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej przy jednoczesnym
efektywnym wykorzystaniem terenów. Wyznaczone w projekcie
drogi mają zapewniać dostęp do terenów budowlanych, możliwość
uzbrojenia w infrastrukturę, oraz zachowanie ładu przestrzennego.

Trudne do zaakceptowania dla
społeczności lokalnej jest
nadużywanie ochrony interesu
społecznego polegającego na
ochronie zabytków i dóbr
kultury. Ochrona Fortu
Syberianie może pozbawiać
właścicieli nieruchomości
położonych wokół tego zabytku,
możliwości swobodnego z nich
korzystania.

nieuwzględniona nieuwzględniona Ustalenia z zakresu ochrony zabytków zostały wprowadzone na
podstawie obowiązujących przepisów nakazujących uwzględnianie
obiektów wpisanych do rejestrów zabytku i wartości zabytkowych
obiektów występujących na obszarze planu.

nieuwzględniona nieuwzględniona Przy sporządzaniu planu zgodnie z obowiązującymi przepisami
uwzględnia się ustalenia studium.

nieuwzględniona nieuwzględniona Przy sporządzaniu projektu planu brano pod uwagę istniejące
zagospodarowanie, natomiast wydane decyzje WZ i ZT nie były
traktowane jako przesądzenia, brano je jednak pod uwagę dla
zorientowania się w potrzebach inwestycyjnych.
Podstawą budowy projektu planu były ustalenia Studium.
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48

59

27.05.2010

[...]*

Protest przeciwko zahamowaniu
rozwoju terenów wokół fortu.
Ochrona zabytków nie powinna
polegać na tworzeniu skansenu, a
zabudowa działek w okolicy
fortu powinna zwiększać a nie
zmniejszać jego historyczne i
architektoniczne walory,
Pozostawienie tych terenów jako
terenów rolniczych pogłębi ich
degradacje.
Proces uchwalania planu był
prowadzony bez udziału osób
zainteresowanych. Władztwo
planistyczne nie może być
rozumiane jako wyłączne
wypełnianie zadań publicznych z
pominięciem słusznego interesu
obywateli.
Prośba o umożliwienie
spotkania, tak aby można było
przedstawić stanowisko.
Przekwalifikować działki z
Dz. 393 obr. 25
terenów rolniczych na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

nieuwzględniona nieuwzględniona Ograniczenia zainwestowania w terenach wokół fortu przyjęte w
projekcie planu wynikają z ustaleń Studium.

nieuwzględniona nieuwzględniona Proces sporządzania planu, w tym w zakresie udziału społeczności
lokalnej, był prowadzony zgodnie z wymaganiami ustawy.
Ustalenie spotkań z mieszkańcami nie stanowi problematyki
projektu planu.

5R

59a

Dz. 414 obr. 25

5R

59b

Dz. 491 obr. 25

5R, 1 KDG

60
60a
60b

27.05.2010

[...]*

Przekwalifikować działki z
Dz. 721 obr. 33
terenów rolniczych na tereny pod Dz. 719 obr. 33
zabudowę mieszkaniową
Dz. 723 obr. 33
jednorodzinną

1R
1R
1R
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nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Część przedmiotowa działki położona jest według Studium w
terenach o symbolu ZO oraz część w terenach korytarzy
podstawowego układu drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny
otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa
zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Działki 631, 635 obr. 24 i 463 obr. 33 znajdują się poza granicami
obszaru objętego planem.
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63

27.05.2010

Stowarzyszenie dla
Rozwoju Toń,

Przekwalifikować działki z
Dz. 764 obr. 33
terenów rolniczych na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną
Protest przeciwko ustaleniom
Cały obszar
planu, który nie uwzględnił od
projektu planu
dawna zgłaszanych postulatów
społeczności lokalnej. Projekt
planu zakłada dalsze
ograniczanie korzystania z
nieruchomości, uniemożliwiając
działalność inwestycyjną.

1R, 1MU2

częściowo
częściowo
Zachodnia część działki 764 znajduje się w terenie 1MU2.
nieuwzględniona nieuwzględniona Działki 252 obr. 33 i 305 obr. 14 znajdują się poza granicami
obszaru objętego planem.
nieuwzględniona nieuwzględniona Projekt planu nieuwzględniający wszystkich zgłoszonych
wniosków został sporządzony na podstawie obowiązującego
Studium.

Duża ilość protestów
dotyczących założeń
zagospodarowania tych terenów
zgodnie z obowiązującym
studium powinna stanowić
przyczynek do zmiany
postanowień studium. Postulat o
wstrzymanie prac nad planem do
czasu uchwalenia nowego
Studium.

nieuwzględniona nieuwzględniona Trwają prace nad projektem zmiany Studium, które w przyszłości
będą mogły stanowić podstawę zmiany planu.

Przedstawiony plan zagęszcza
istniejącą zabudowę, przez co
urbaniści projektują dodatkowe,
niepotrzebne drogi.
Dogęszczanie istniejącej
zabudowy jest bezsensowne.
Tereny przestały być rolnicze, co
włodarze okolicznych gmin, już i
zrozumieli i tworzą plany z
duchem czasu, a urzędnicy
miasta twierdzą, że Studium jest
święte.

W projekcie planu ustalono standardy zabudowy umożliwiające
nieuwzględniona nieuwzględniona zachowanie powierzchni biologicznie czynnej przy jednoczesnym
efektywnym wykorzystaniem terenów. Wyznaczone w projekcie
drogi mają zapewniać dostęp do terenów budowlanych, możliwość
uzbrojenia w infrastrukturę, oraz zachowanie ładu przestrzennego.

Składający uwagę są
zbulwersowani, że twórcy planu
nie biorą pod uwagę nowo
postawionych budynków,
wydanych decyzji WZ, , dziwi
ich, że prywatne ziemie
przeznaczone są na parki.

nieuwzględniona nieuwzględniona Przy sporządzaniu projektu planu brano pod uwagę istniejące
zagospodarowanie, natomiast wydane decyzje WZ i ZT nie były
traktowane jako przesądzenia, brano je jednak pod uwagę dla
zorientowania się w potrzebach inwestycyjnych.
Podstawą budowy projektu planu były ustalenia Studium.

Przy sporządzaniu planu zgodnie z obowiązującymi przepisami
nieuwzględniona nieuwzględniona uwzględnia się ustalenia studium.
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Trudne do zaakceptowania dla
społeczności lokalnej jest
nadużywanie ochrony interesu
społecznego polegającego na
ochronie zabytków i dóbr
kultury. Ochrona Fortu
Syberianie może pozbawiać
właścicieli nieruchomości
położonych wokół tego zabytku,
możliwości swobodnego z nich
korzystania.

nieuwzględniona nieuwzględniona Ustalenia z zakresu ochrony zabytków zostały wprowadzone na
podstawie obowiązujących przepisów nakazujących uwzględnianie
obiektów wpisanych do rejestrów zabytku i wartości zabytkowych
obiektów występujących na obszarze planu.

Protest przeciwko zahamowaniu
rozwoju terenów wokół fortu.
Ochrona zabytków nie powinna
polegać na tworzeniu skansenu, a
zabudowa działek w okolicy
fortu powinna zwiększać a nie
zmniejszać jego historyczne i
architektoniczne walory,
Pozostawienie tych terenów jako
terenów rolniczych pogłębi ich
degradacje.

Ograniczenia zainwestowania w terenach wokół fortu przyjęte w
nieuwzględniona nieuwzględniona projekcie planu wynikają z ustaleń Studium.

Proces uchwalania planu był
prowadzony bez udziału osób
zainteresowanych. Władztwo
planistyczne nie może być
rozumiane jako wyłączne
wypełnianie zadań publicznych z
pominięciem słusznego interesu
obywateli.
Prośba o umożliwienie
spotkania, tak aby można było
przedstawić stanowisko.
Przekwalifikowanie działki wraz Dz. 126 obr. 25
z terenami sąsiednimi pod
zabudowę jednorodzinną o
niskiej intensywności, z pasem
komercyjnym od strony fortu.

nieuwzględniona nieuwzględniona Proces sporządzania planu, w tym w zakresie udziału społeczności
lokalnej, był prowadzony zgodnie z wymaganiami ustawy.
Ustalenie spotkań z mieszkańcami nie stanowi problematyki
projektu planu.

Prośby o udostępnienie terenów
na południe od Fortu (część ZO)
pod zabudowę (załącznik
graficzny).
Jedyna droga prowadząca do
działki, wzdłuż fortu jest
zatarasowana i nieprzejezdna.
Przekwalifikować z dz. rolnej na Dz. 399 obr. 25
cele budowlane

6R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

5R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
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66e

Przekwalifikować działki z
terenów rolniczych na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

Dz. 161 obr. 25
Dz. 181 obr. 25
Dz. 189 obr. 25
Dz. 218 obr. 25
Dz. 117 obr. 25

4R,
4R, 6R, 1KDG
6R, 1KDG
4R, 1KDG
6R

Protest przeciwko projektowanej Dz. 109 obr. 32
drodze 10KDD.

14MN4,
10KDD, 9
KDD,

Zmienić projektowane
przeznaczenie działek z MN
(teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej) na MU1, MU2
(teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami)
Zmienić projektowane
przeznaczenie działek na MU1,
MU2 (teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z
usługami)

Dz. 542 obr. 24

7MN3

Dz. 71 obr. 25

8R,
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Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 758 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (w tym
dz. 758 obr. 33) z terenów
rolnych 1R na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

1R

57

71

27.05.2010

[...]*

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 757 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (w tym
dz. 757 obr. 33) z terenów
rolnych 1R na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

1R

58
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72a
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[...]*
[...]*

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 754 obr. 33
1R
położonego pomiędzy ul.
Dz. 750/1 obr. 33 1R
Łokietka a ul. Chabrową (w tym
wymienione działki) z terenów
rolnych 1R na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

72b

Dz. 750/2 obr. 33 1R, 2MU1

23

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zmiana kategorii drogi KDD na drogę kategorii KDW1. Przy
zakładanej gęstości zabudowy projektowana droga jest konieczna
dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapewnienia możliwości
pełnego wykorzystania działek pod zabudowę.
nieuwzględniona nieuwzględniona Brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, koniecznego dla
obiektów usługowych.

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
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Dz. 756/1 obr. 33 1R, 2 MU1, 2
KDD

73
73a

73b
73c

28.05.2010

[...]*
[...]*

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 754 obr. 33
1R
położonego pomiędzy ul.
Krowodrza
Łokietka a ul. Chabrową (w tym Dz. 750/1 obr. 33 1R
wymienione działki) z terenów
rolnych 1R na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną
Dz. 750/2 obr. 33 1R, 2MU1
Dz. 750/3 obr. 33 1R, 2MU1
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nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część zachodnia przedmiotowych działek
położona jest w terenach o symbolu ZO oraz w granicach systemu
zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte
obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie
których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część zachodnia przedmiotowej działki
położona jest w terenach o symbolu ZO oraz w granicach systemu
zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte
obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie
których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część zachodnia przedmiotowej działki
położona jest w terenach o symbolu ZO oraz w granicach systemu
zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte
obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie
których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Wyznaczona droga jest konieczna do obsługi terenów
budowlanych.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część zachodnia przedmiotowych działek
położona jest w terenach o symbolu ZO oraz w granicach systemu
zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte
obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie
których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
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Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 753 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (w tym
wymienioną działkę) z terenów
rolnych 1R na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

1R
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Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 751 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (w tym
wymienioną działkę) z terenów
rolnych 1R na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

1R
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Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 752 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (w tym
wymienioną działkę) z terenów
rolnych 1R na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

1R
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nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część zachodnia przedmiotowej działki
położona jest w terenach o symbolu ZO oraz w granicach systemu
zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte
obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie
których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część zachodnia przedmiotowej działki
położona jest w terenach o symbolu ZO oraz w granicach systemu
zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte
obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie
których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Wyznaczona droga jest konieczna do obsługi terenów
budowlanych.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
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Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 746 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (w tym
wymienioną działkę) z terenów
rolnych 1R na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

1R
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Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 758 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (w tym
wymienioną działkę) z terenów
rolnych 1R na tereny pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

1R
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Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 745 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 742 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Dz. 769 obr. 33

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 769 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)

1R
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nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
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Dz. 742 obr. 33

1R

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 739 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Dz. 738 obr. 33

1R

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 741 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 735 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 736 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)

1 R, 2 MU1

1 R, 3 KDD,
2MU1

1R, 3KDD,
2MN4,

1R
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nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium zachodnia część działki położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przeważająca część działki położona jest w
terenach o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.

72

86

28.05.2010

[...]*

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 740 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Wnioskuje o przekształcenie
terenów oznaczonych symbolem
1R na tereny budowlane.

1R, 2MU1

73

87

28.05.2010

Stowarzyszenie dla
rozwoju Toń

74

88
88a
88b

28.05.2010

[...]*

Uwzględnienie działki w MPZP Dz. 327 obr. 25
jako terenu budowlanego dla
Dz. 328 obr. 25
zabudowy mieszkaniowej
Dz. 329 obr. 25
jednorodzinnej, (UMK Wydział
Architektury i Urbanistyki wydał
na działkę w 2008 r.
prawomocne pozwolenia na
budowę).

5R

75

90

28.05.2010

[...]*

Dz. 237 obr. 32

2ZP, 6KDD

91

28.05.2010

[...]*

Sprzeciw do planowanego
poszerzenia ul. Paszkowskiego
ponieważ ulica ta jest ślepa, a
ponadto zapewnia dojazd
konieczny tylko do dwóch
budynków.
Przekwalifikowanie gruntu
rolnego na budowlany

76

Dz. 741 obr. 33

1 R, 2 MU1

77

93

28.05.2010

[...]*

78

94

28.05.2010

[...]*

94a

Uwzględnienie działki w MPZP Dz. 322 obr. 25
jako terenu budowlanego dla
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, (UMK Wydział
Architektury i Urbanistyki wydał
na działkę w 2008 r.
prawomocne pozwolenia na
budowę – decyzja nr 2645/08 z
dnia 17.11.2008).
Brak zgody na rozbudowę drogi Dz. 76 obr. 32
będącej drogą prywatną do
jednej z posesji a przewidywana
jej szerokość to 10 m. co
Dz. 77 obr. 32
powoduje, że jej część
powierzchni musiałaby

1R

częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium wnioskowany teren położony jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
.
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach
o symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy
Zamierzona inwestycja może być prowadzona w oparciu o
prawomocną decyzje pozwolenia na budowę.
częściowo
częściowo
Zmiana kategorii drogi z KDD na KDW1. Wyznaczona droga jest
nieuwzględniona nieuwzględniona konieczna do obsługi wyznaczonych terenów budowlanych.

częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach
o symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Zamierzona inwestycja może być prowadzona w oparciu o
prawomocną decyzje pozwolenia na budowę.
15MU2, 2KDL, nieuwzględniona nieuwzględniona Droga 25KDD jest niezbędna do obsługi położonych w
25KDD
sąsiedztwie terenów budowlanych. Szerokość dróg dojazdowych
KDD jest ustalona zgodnie z przepisami odrębnymi.
15MU2,
nieuwzględniona nieuwzględniona Droga 25KDD jest niezbędna do obsługi położonych w
25KDD
sąsiedztwie terenów budowlanych. Szerokość dróg dojazdowych
KDD jest ustalona zgodnie z przepisami odrębnymi.

28

częściowo
uwzględniona

94b

znajdować się w granicach
Dz. 78 obr. 32
działek 76, 77, 78. Przy granicy
dziale biegnie linia telefoniczna a
także przy granicy ogrodzenia
biegnie przyłącze instalacji
gazowej.
Wniosek o działkę budowlaną
Dz. 166 obr. 25

79

95

28.05.2010

[...]*

80

96

09.06.2010

Wniosek Zbiorowy:
[...]*
[...]*
[...]*
[...]*
[...]*
[...]*

Przesunięcie osi ulicy
Paszkowskiego na południe
(około 3 metry) w stronę terenu
2ZP w taki sposób aby zachować
obecnie istniejąca linie
zabudowy na terenie 8MN4

15MU2,
25KDD

nieuwzględniona nieuwzględniona Droga 25KDD jest niezbędna do obsługi położonych w
sąsiedztwie terenów budowlanych. Szerokość dróg dojazdowych
KDD jest ustalona zgodnie z przepisami odrębnymi.

4R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Uwaga nieuwzględniona ze względu na wymiary działek położone
nieuwzględniona nieuwzględniona wzdłuż ul. Paszkowskiego.
częściowo
uwzględniona
w zakresie
obniżenia
kategorii drogi

81

98

28.05.2010

[...]*

Wnosi o zmianę działki rolnej na Dz. 722 obr. 33
działkę budowlaną

1R

82

99

28.05.2010

[...]*

Wnosi o zmianę działki rolnej na Dz. 104 obr. 25
działkę budowlaną

6R, 1KDG

83

100

[...]*

Wnosi o zmianę działki rolnej na Dz. 173 obr. 25
działkę budowlaną

6R, 1KDG

100a

28.05.2010

Dz. 311 obr. 25

7R

29

częściowo
uwzględniona
w zakresie
obniżenia
kategorii drogi

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

84

101
101a
101b

28.05.2010 [...]*

85

102

86

103

28.05.2010 [...]*

87

104

28.05.2010 [...]*

28.05.2010

[...]*

104a

88

106

28.05.2010

[...]*

Uwzględnienie działki w MPZP Dz. 327 obr. 25
jako terenu budowlanego dla
Dz. 328 obr. 25
zabudowy mieszkaniowej
Dz. 329 obr. 25
jednorodzinnej, (UMK Wydział
Architektury i Urbanistyki wydał
na działkę w 2008 r.
prawomocne pozwolenia na
budowę).

5R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Wydana decyzja pozwolenia na budowę nie traci ważności wraz z
uchwaleniem planu.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

Uwzględnienie działki w MPZP Dz. 322 obr. 25
jako terenu budowlanego dla
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, (UMK Wydział
Architektury i Urbanistyki wydał
na działkę w 2008 r.
prawomocne pozwolenia na
budowę).
Wnosi o zmianę działki jako
Dz. 397 obr. 25
tereny budowlane dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

5R

Wniosek o zmianę działki jako
tereny budowlane dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
(działka przylega do terenów
budowlanych i ma bezpośredni
dostęp do drogi publicznej)

Dz. 729 obr. 33

1R

Wniosek o zmianę działki jako
tereny budowlane dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
(działka przylega do terenów
budowlanych i ma bezpośredni
dostęp do drogi publicznej)

Dz. 731 obr. 33

1R

Wnioskuje o zmianę terenu z
funkcji 1R na funkcję MN

Dz. 210 obr.25

4R, 6R, 1KDG

5R

30

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
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28.05.2010

[...]*
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108

28.05.2010

[...]*
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109

28.05.2010

[...]*
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110

28.05.2010

[...]*

93

111

28.05.2010

[...]*

94

112

28.05.2010

[...]*
[...]*

Zmienić przeznaczenie terenu
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Zmienić przeznaczenie terenu
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Zmienić przeznaczenie terenu
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Zmienić przeznaczenie terenu
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Zmienić przeznaczenie terenu
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Zmienić przeznaczenie terenu
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)

Dz. 759 obr. 33

Dz. 760 obr. 33

Dz. 761 obr. 33

Dz. 762 obr. 33

Dz. 764 obr. 33

Dz. 765 obr. 33

1R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
1R
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
1R
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
1R
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
1R , 1MU2
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
1R, 1WU2,
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
fragment terenu
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
3R ograniczony
zgodny ze Studium.
ul. Na Zielonki
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
3KDL, ul.
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
Jurajską 4KDL,
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
cmentarzem
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
4ZP2 i
wykluczenie prawa zabudowy.
projektowaną
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
obwodnicą
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.

31

95

113

28.05.2010

[...]*

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 771 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)

96

114

28.05.2010

[...]*

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 766/1 obr. 33 1 R, 1 WU2
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)

97

1R, 1WU2

114a

Dz. 766/2 obr. 33 1R

114b

Dz. 767 obr. 33

1R , 1MU2

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 771 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)

1R, 1WU2

115

28.05.2010

[...]*

32

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
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116

28.05.2010

[...]*
[...]*

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 772 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)

1R, 1WU2

99

117

28.05.2010

[...]*

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 773 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)

1R , 1MU2

100

118

28.05.2010

[...]*

1R , 1MU2
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119

28.05.2010

[...]*

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 774 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 775 obr. 33
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)
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120

28.05.2010

[...]*

1R, 1WU2,
1MU2

Zmienić przeznaczenie terenu
Dz. 766/1 obr. 33 1R, 1WU2
położonego pomiędzy ul.
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
1R w przygotowywanym planie
„Osiedle Łokietka” na funkcję
MN (tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej)

33

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
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121

28.05.2010

104

122

28.05.2010

105

125

28.05.2010

[...]*

Protest przeciwko projektowanej Dz. 173 obr. 32
drodze nr 10KDD w ramach
MPZP. Alternatywnym
rozwiązaniem jest
poprowadzenie drogi
zakończonej „łopatką” na
wysokości działki 173 od strony
ul. Gospodarskiej bez
możliwości połączenia z ul.
Pękowicką.
[...]*
Protest przeciwko projektowanej Droga 10KDD
drodze nr 10KDD.
Alternatywnym rozwiązaniem
jest poprowadzenie drogi
zakończonej „łopatką” na
wysokości działki 173 od strony
ul. Gospodarskiej bez
możliwości połączenia z ul.
Pękowicką.
Wniosek zbiorowy:
Zmienić przeznaczenie terenu
obr. 32
1. [...]*, dz.: 758, położonego pomiędzy ul.
2. [...]*, [...]*,
Łokietka a ul. Chabrową (obręb
dz.: 772,
33 Krowodrza) z funkcji rolnych
3. [...]*, dz.: 758 1R w przygotowywanym planie
4. [...]*, dz.:
„Osiedle Łokietka” na funkcję
766/1
MN (tereny zabudowy
5. [...]*, dz.:
mieszkaniowej jednorodzinnej)
775,
6. [...]*, dz.: 776
[...]*, dz.: 739
7. [...]*, [...]*,
dz.: 754,
750/1,750/2,7
50/3,755/1,75
5/2, 756/1
8. [...]*, dz.: 736
9. [...]*, dz.: 741
10. [...]*, dz.: 741
11. [...]*, dz.:
738,739
12. [...]*, dz.:757
13. [...]*, [...]*,
dz.:
754,750/1,750
/2,750/3,755/1
,755/2,756/1
14. [...]*, dz.: 771
15. [...]*, dz.: 771

2MN2, 9 KDD, częściowo
10 KDD,
uwzględniona w
zakresie zmiany
parametru drogi
częściowo
nieuwzględniona

częściowo
Zmiana drogi KDD na KDW2 o ograniczonej długości, likwidacja
uwzględniona w wschodniej i zachodniej części drogi 10 KDD
zakresie zmiany
parametru drogi
częściowo
nieuwzględniona

10 KDD

częściowo
uwzględniona
w zakresie
zmiany
parametrów
drogi częściowo
nieuwzględniona

częściowo
Zmiana drogi KDD na KDW2 o ograniczonej długości, likwidacja
uwzględniona
wschodniej i zachodniej części drogi 10 KDD.
w zakresie
zmiany
parametrów
drogi
częściowo
nieuwzględniona

1R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium obszar położony jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.

34

106

126

1.06.2010

107

127

1.06.2010

16. [...]*, dz.:
766/1,766/2,7
67
17. [...]*, dz.:778
18. [...]*, dz.:774
19. [...]*, dz.:762
20. [...]*, dz.:769
21. [...]*,
dz.:772/1,
772/2
22. [...]*, dz.:764
23. [...]*, dz.: 759
24. [...]*, dz.:773
25. [...]*, dz.:751
26. [...]*, dz.: 735
27. [...]*, dz.:778
28. [...]*, dz.:776
29. [...]*, dz.:776
30. [...]*, dz.:753
31. [...]*, dz.: 734
32. [...]*, dz.:740
33. [...]*, dz.: 776
34. [...]*, dz.: 769
35. [...]*, [...]*,
dz.:765
36. [...]*, dz.: 761
37. [...]*, dz.:752
38. [...]*, dz.:768
39. [...]*, dz.:743,
744
40. [...]*, dz.:761
41. [...]*, dz.: 742
[...]*
Przekwalifikowanie działki
rolnej na budowlaną

[...]*

Przekwalifikowanie działki na
budowlaną jednorodzinną

Dz. 57 obr. 25

6R

Dz. 344 obr. 25

5R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

35

108

129

1.06.2010

[...]*

109

130

1.06.2010

[...]*

110

131

1.06.2010

[...]*

Przesunięcie projektowanej drogi Dz. 398 obr.33
3 KDD przechodzącej przez
działkę pomiędzy obszarami
6MN4 i 3 MN4 maksymalnie w
kierunku wschodnim. Planowana
droga tworzy krótkie działki 3040 m pomiędzy istniejącą już
drogą od strony zachodniej
stanowiąca przedłużenie ulicy
Skotnica. Te działki będą miały
po 2 dojazdy od strony
wschodniej i zachodniej.
Proszę o rozważenie czy na
obszarze 6MN4, 3MN4, 5Mn nie
wystarczyłyby 2 drogi
przecinające ten teren z północy
na południe, biegnące granicami
działek.
Przesunięcie projektowanej drogi Dz. 404 obr. 33
3 KDD przechodzącej przez
działkę pomiędzy obszarami
6MN4 i 3 MN4 maksymalnie w
kierunku wschodnim. Planowana
droga tworzy krótkie działki 3040 m pomiędzy istniejącą już
drogą od strony zachodniej
stanowiącą przedłużenie ulicy
Skotnica. Te działki będą miały
po 2 dojazdy od strony
wschodniej i zachodniej.
Proszę o rozważenie czy na
obszarze 6MN4, 3MN4, 5MN
nie wystarczyłyby 2 drogi
przecinające ten teren z północy
na południe, biegnące granicami
działek.
Przesunięcie drogi 3KDD
Dz. 412 obr. 33
planowanej między obszarami 5
MN4 i 4 MU1 , na granicę tej
działki z działką 411 obr 33.
Planowana droga odcina ok.30 m
działki, która obecnie jest
zagospodarowana na cel
rekreacyjny , po
przeprowadzeniu drogi zostanę
pozbawiona możliwości
korzystania z działki zgodnie z
potrzebami

4MN4, 6MN4

częściowo
częściowo
Korekta przebiegu drogi 3 KDD w kierunku wschodnim
nieuwzględniona nieuwzględniona

3MN4, 6MN4,
3 KDD

częściowo
częściowo
Korekta przebiegu drogi 3KDD.
nieuwzględniona nieuwzględniona

4MU1, 5MN4

częściowo
częściowo
Korekta przebiegu drogi 3KDD.
nieuwzględniona nieuwzględniona
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111

132

1.06.2010

[...]*

Przesunięcie drogi 3 KDD
Dz. 407 obr 33
przechodzącej przez działkę nr
407, Obr. 33 Krowodrza
planowanej na obszarze 5 MN4,
na granicę tej działki.
Planowana droga odcina ok. 30
metrów mojej działki, która
obecnie jest zagospodarowana na
cel rekreacyjny , po
przeprowadzeniu drogi zostanę
pozbawiona możliwości
korzystania z działki zgodnie z
potrzebami
Przekształcenie działki na
Dz. 308 obr 25
komercyjną

4MU1, 5MN4

częściowo
częściowo
Korekta przebiegu drogi 3KDD.
nieuwzględniona nieuwzględniona

112

133

1.06.2010

[...]*
[...]*
[...]*
[...]*

7R

[...]*
[...]*
[...]*
[...]*

Przekwalifikowanie działki na
budowlaną o niskiej zabudowie,
w sąsiedztwie powstaje duży
dom.

6R

1.06.2010

[...]*
[...]*

Przekwalifikowanie działki na
Dz.235 obr 32
budowlaną – mieszkaniową. Nie
wyrażenie zgody na
przeprowadzenie drogi,
poprowadzenie mediów,
chodnika przez działkę

2ZP, 6KDD

137

1.06.2010

[...]*
[...]*

Przekwalifikowanie działki na
budowlaną

Dz. 347 obr.25

5R

138

1.06.2010

[...]*

Przekształcenie działki rolnej na
budowlaną

Dz. 745 obr 33

1R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Skrócenie drogi i zmiana jej kategorii na KDW1. Wyznaczone
nieuwzględniona nieuwzględniona drogi są konieczne do obsługi wyznaczonych terenów
w zakresie części w zakresie
budowlanych.
terenu
części terenu
przeznaczonego przeznaczonego
pod komunikację pod
komunikację
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
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136
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Dz.67 obr 25

37

117

143

01.06.2010

[...]*
[...]*

Protest przeciwko utrzymaniu w
rejonie objętym planem strefy
przemysłowej P/U, sąsiadującej z
domami sąsiednimi.
Uzasadnienie zgodnie z
załącznikiem.
Na całym terenie jest tylko jedna
taka strefa P/u i umieszczona
wśród domów jednorodzinnych.

Uwaga dotyczy
Dz. 26 obr 31

1 P/U

częściowo
uwzględniona w
zakresie
likwidacji
przeznaczenia
terenu pod
produkcję
częściowo
nieuwzględniona

Właściciele dz.
14, 15, 16 obr.31

częściowo
Zmieniono przeznaczenie terenu na tereny usług U3, z
uwzględniona w utrzymaniem możliwości bieżących remontów istniejących
zakresie
obiektów.
likwidacji
przeznaczenia
terenu pod
produkcję
częściowo
nieuwzględniona

Usytuowanie strefy
przemysłowej kilka metrów od
domu obnizy komfort życia
mieszkańców

118

119

120

144

145
145a

146

1.06.2010

1.06.2010

1.06.2010
1.06.2010

[...]*

Federacja Polska
Kongregacja
Oratorium Św. Filipa
Neri

[...]*

W nawiązaniu do tekstu planu w
strefie U nie jest dopuszczalny
duży hałas, a w strefie 1 PU
(odległej 7 m od okien) już tak.
Odnośnik do Prognozy
Oddziaływania na Środowisko –
na analizowanym obszarze nie
ma i nie będzie dużych
zakładów, które na skutek emisji
hałasu oddziaływałyby
szkodliwie na otoczenie. Nie jest
to prawdą, ponieważ przy ul.
Łokietka 177 działa od lat m.in.
betoniarnia prowadząca
hałaśliwą produkcje betonu dzień
i noc.
Przekwalifikowanie działki z
dz. 254 obr.25
rolniczej na budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinnej.
W bezpośrednim sąsiedztwie
działek znajduje się zabudowa
wielorodzinna.
Przekwalifikowanie działki z
rolniczej na budownictwo
mieszkaniowe wielorodzinnej.
W bezpośrednim sąsiedztwie
działek znajduje się zabudowa
wielorodzinna.
Przekwalifikowanie działek z
rolniczej na budowlaną
jednorodzinną (31 MN4).

Zgodnie z zapisem w MPZP dla terenów zabudowy produkcyjnousługowej (P/U),działalność lokalizowanych obiektów nie może
naruszać standardów jakości środowiska w terenach sąsiednich.
Tym samym na granicy terenów oznaczonych symbolem P/U (w
tym betoniarni) nie mogą zostać przekroczone dopuszczalne
poziomy dźwięku określone dla tych terenów, podlegających
ochronie przed hałasem.

4R

Dz. 249/1, obr.25 4R
Dz. 251/1, obr. 25

Dz. 220, obr. 25

4R, 1KDG
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nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

146a

Dz. 277, obr. 25

4R

Dz. 383, obr. 33

6MN4, 4MN4

121

147

01.06.2010

[...]*

Brak zgody na propozycje
budowy drogi 3 KDD
przechodzącej przez działkę.
Projektowana droga jest za
blisko ul. Skotnica i za blisko
domu, działka znajduje się na
terenie 6 MN4 i 4MN4.

122

148

01.06.2010

Przedsiębiorstwo
Budowlane
DOMBUB
Spółka Akcyjna

Zmiana przeznaczenie z terenów Dz. 777/1, Obr.
1R, 1MU2, 1MN4 i
33
przeznaczenie wszystkich
nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
(szeregową i bliźniaczą) i
wielorodzinną.
Przeniesienie projektowanego
zbiornika 1WU2 z terenów które
ma zajmować w całości na tereny
gminy Kraków.
Uzasadnienie zgodnie z
Dz. 776, Obr. 33
załącznikiem.

148a

148b

Dz. 777/5, Obr.
33

1R, 1WU2

1R, 1WU2,
1MU2

1 MU2,

39

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium północna część działki położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Południowa część działki położona jest w strefie technicznej linii
wysokiego napięcia
częściowo
częściowo
Korekta przebiegu drogi 3 KDD.
nieuwzględniona nieuwzględniona

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działki położone są w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium zachodnia część działki położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium zachodnia część działki położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.

123

148c

Dz. 778 obr. 33

1 R, 1 WU2

148d

Dz. 779 obr. 33

1 R, 1 MN4

148e

Dz. 781 obr. 33

1 R, 1 MN4

częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium zachodnia część działki położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

Dz. 712 obr 33

3KDD

Dz.708/2 obr. 33

2MU2, 1KDD

Nieuwzględnion
a
częściowo
nieuwzględniona
w zakresie terenu
przeznaczonego
pod komunikację

149

01.06.2010

[...]*

149 a

124

150

01.06.2010

[...]*
[...]*

Przekwalifikowanie działek na
mieszkaniowo-usługowe

Postulat aby:
Dz. 471 obr. 24
obszar 7MN3 strefa zabudowy
została poszerzona do 300 m. od
ul. Potoczek.
zmiana minimalnej wielkości
nowo powstałych działek na 600
m dla zabudowy wolnostojącej i
450 m dla zabudowy bliźniaczej.

nieuwzględniona nieuwzględnione Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działkapołożona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.

nieuwzględniona Droga jest konieczna do obsługi wyznaczonych terenów
budowlanych.
częściowo
Droga jest konieczna do obsługi wyznaczonych terenów
nieuwzględniona budowlanych.
w zakresie
terenu
przeznaczonego
pod
komunikację
nieuwzględniona nieuwzględniona Uwaga wykracza poza ustalenia planu.

nieuwzględniona nieuwzględniona Ustalona powierzchnia nowo wydzielanych działek wynika z
położenia tych terenów w strukturze przestrzennej obszaru poza
głównym układem drogowym oraz zgodnie ze Studium, położenia
w strefie kształtowania systemu przyrodniczego.

minimalna odległość ogrodzeń
od osi dróg wewnętrznych
została ustalona na 2,5 m , a nie
jak zapisano w projekce 3,5 m.
ponieważ działki są bardzo
wąskie.

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z przepisami minimalna odległość zabudowy od osi drogi
wznosi 6 metrów.

40

125

151

01.06.2010

[...]*

Przekwalifikowanie działki na
budowlaną o niskiej zabudowie,
lub komercyjną.
Działka znajduje się w
sąsiedztwie dużego osiedla i
postawania nowych domów.

Dz. 151, obr. 25

126

152a

01.06.2010

[...]*

127

154a

01.06.2010

[...]*
[...]*
[...]*
[...]*

Likwidacja nowo planowanej
drogi dojazdowej .
Przekwalifikowanie działek w
całości na budowlane.

Dz. 71/17,Obr.32 MN4, 11 KDD,
12 KDD
Dz. 692 obr 33
6MN4, 3MN4,
3KDD

128

154b

Dz. 699 obr. 33

6MN4, 3MN4,
3KDD, 5MN4

154c

Dz. 720 obr. 33

1R

156

01.06.2006

[...]*

156a
156b

156c

129

6R

157

01.06.2006

[...]*

Dopuszczenie maksymalnego
wskaźnika powierzchni
zabudowy 30 %,
Realne dopasowanie
(zmniejszenie) minimalnego
wskaźnika powierzchni
biologicznie czynnej na nie
wyższy niż 60 %
Dopuszczenie wysokości
budynków mieszkalnych 11 m .
3. Odnośnie § 19 ust. 4 w części
dotyczącej ustalonej odległości
ogrodzeń od osi dróg
wewnętrznych min 3,5.

Dz. 222/2, obr..
7MN4, 8KDD
32
Dz. 2224, obr.. 32 7MN4
Dz. 222/10 obr..
32

Objęcie działek na cele
mieszkalne

Dz. 405 obr. 33

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona Projektowane drogi KDD, są niezbędne do obsługi terenów
budowlanych.
częściowo
częściowo
Wyznaczona droga jest konieczna do obsługi wyznaczonych
nieuwzględniona nieuwzględniona terenów budowlanych.
w zakresie terenu w zakresie
przeznaczonego terenu
pod komunikację przeznaczonego
pod
komunikację
częściowo
częściowo
Wyznaczona droga jest konieczna do obsługi wyznaczonych
nieuwzględniona nieuwzględniona terenów budowlanych.
w zakresie terenu w zakresie
przeznaczonego terenu
pod komunikację przeznaczonego
pod
komunikację
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Przyjęty wskaźnik intensywności zabudowy i parametry zabudowy
nieuwzględniona
wynikają z położenia w strukturze przestrzennej obszaru i
charakteru zainwestowania

nieuwzględniona nieuwzględniona Wyznaczona odległość wynika z konieczności bezpieczeństwa
oraz zapewnienia wymaganych odległości od ciągów
infrastruktury.
3MN4, 5MN4,
3 KDD

41

częściowo
nieuwzględniona
w zakresie terenu
przeznaczonego
pod komunikację

częściowo
Wyznaczona droga jest konieczna do obsługi wyznaczonych
nieuwzględniona terenów budowlanych.
w zakresie
terenu
przeznaczonego
pod
komunikację

157a

Dz. 80 obr. 25

157b

157c

130

158

31.05.2010

[...]*
[...]*

131

160
160a

31.05.2010

[...]*

160b

4R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Dz. 231 obr. 32
3 MU2, 4 KDD, częściowo
częściowo
Działka w większości przeznaczona jest pod teren 3MU2,
6 KDD
nieuwzględniona nieuwzględniona natomiast wyznaczona droga 4KDD obejmująca część działki jest
konieczna dla obsługi wyznaczonych terenów budowlanych.
Likwidacja fragmentu drogi 6KDD.
Dz. 490 obr. 25
5R
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy
Przekwalifikowanie działki
Dz. 77 obr. 25
4R
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
budowlanej na rolną
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Brak zgody na propozycje
Dz. 240/5 obr. 32 8MN4, 6KDD
częściowo
częściowo
Zmiana odcinka drogi 6KDD na drogę kategorii KDW1.
budowy i rozbudowy i
nieuwzględniona nieuwzględniona Wyznaczone drogi są konieczne do obsługi wyznaczonych terenów
Dz. 240/6 obr. 32
modernizacje układu drogowego
budowlanych.
graniczącego z działką
Uwaga do nazwy planu „Osiedla Łokietka”, historyczna nazwa
brzmi „Osiedle Tonie”.

132

161

31.05.2010

[...]*

133

162

31.05.2010

[...]*

134

163

31.05.2010

[...]*

nieuwzględniona nieuwzględniona Nazwa planu została określona w nawiązaniu do nazwy ulicy
Łokietka stanowiącej jeden z podstawowych elementów struktury
przestrzennej obszaru.

Ulica Jasnogórska oraz jej
Dz. 52 obr. 25
przedłużenie dają dojazd tylko
do Fortu natomiast pozostałe
drogi dojazdowe to tylko ciągi
spacerowe mimo tego dają
dojazd do pól.
Wnioskuje aby ciąg pieszojezdny został zmieniony na drogę
dojazdową do działek.
Przekwalifikowanie działki
Dz. 427 obr. 25
rolnej na budowlaną

6R

częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

5R, 1KDG

Brak zgody na drogę lokalna
przechodzącą przez działkę

2 KDL, 21
KDD, 28 MN4,
26 MN4,

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Droga KDD jest konieczna do obsługi terenów budowlanych.
Szerokość działki położonej wzdłuż ulicy Łokietka uniemożliwia
jej zabudowę.

Dz. 248 obr. 24

42

135

164

31.05.2010

[...]*

Brak zgody na drogę lokalna
przechodzącą przy działce

Dz. 734 obr. 33

16 MU2, 2
MN4, 3 KDD

nieuwzględniona nieuwzględniona Projektowana droga jest konieczna do obsługi terenów
budowlanych.

136

165
165a

31.05.2010

[...]*

Brak zgody na drogę lokalna
przechodzącą przez działkę

Dz. 162 obr. 32
Dz. 163 obr. 32

3MN2, 10KDD
3MN2, 10KDD

137

167

31.05.2010

[...]*

Przekwalifikowanie działki
rolnej na budowlaną

Dz. 782 obr. 33

1 R, 1 MN4

138

168

31.05.2010

[...]*
[...]*

Brak zgody na przeznaczenie
działki 147 na 1ZP/US jak i
lokalizacje drogi na tej działce
(30% działki stanowią drogi
wewnętrzne i dojazdowe).
Działka powinna stanowić
kontynuację istniejącej
zabudowy.

Dz. 147 obr. 33

1ZP/US,
16KDD, 2KU

139

169

31.05.2010

[...]*

Przekwalifikowanie działki
rolnej na budowlaną

Dz. 345 obr. 25

5R

140

171

31.05.2010

[...]*

Przekwalifikowanie działki
rolnej na budowlaną

Dz. 461 obr. 25

5R, 1KDG

nieuwzględniona nieuwzględniona Zmiana kategorii drogi KDD na drogę kategorii KDW1. Przy
zakładanej gęstości zabudowy projektowana droga jest konieczna
dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz zapewnienia możliwości
pełnego wykorzystania działek pod zabudowę.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy, dopuszcza
się jednak rozwój infrastruktury.
Parking został wyznaczony dla obsługi położonego w sąsiedztwie
terenu 1ZP/US.
Projektowany park, jako przestrzeń publiczna, jest ważnym
elementem struktury przestrzennej obszaru.
Wyznaczona droga 16KDD jest konieczna dla obsługi terenów
budowlanych.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto część działki położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy

43

141

173

173a

02.06.2010

Przedsiębiorstwo
Budowlane
DOMBUB
Spółka Akcyjna

Zmiana przeznaczenie z terenów Dz. 777/1 obr. 33 1 R, 1 WU2
1R, 1MU2, 1MN4 i
przeznaczenie wszystkich
nieruchomości pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
(szeregową i bliźniaczą) i
wielorodzinną.
Przeniesienie projektowanego
zbiornika 1WU2 z terenów które
ma zajmować w całości na tereny
gminy Kraków.
Uzasadnienie zgodnie z
Dz. 776 obr. 33
1 MU2, 1 R,
załącznikiem.
1WU2

częściowo
nieuwzględniona

173b

Dz. 777/5 obr. 33 1 MU2, 1 R,

częściowo
nieuwzględniona

173c

Dz. 778 obr. 33

1 R, 1 WU2

nieuwzględniona

173d

Dz. 779 obr. 33

1 R, 1 MN4

nieuwzględniona

44

nieuwzględnione Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium zachodnia część działki położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium zachodnia część działki położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględnione Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.
nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium zachodnia część działki położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Tereny 1 WU2 wyznaczono ze względu na projektowany suchy
zbiornik retencyjny stanowiący element sytemu ochrony
przeciwpowodziowej miasta.

173e

Dz. 781 obr. 33

1 R, 1 MN4

142

174

02.06.2010

[...]*

Przekwalifikowanie działki z 4R Dz. 253 obr.25
na tereny MW.
.

4R

143

175

01.06.2010

[...]*

Zmiany przeznaczenia działki z
parkingu na budowlaną.

Dz.312 obr. 25

3KU

144

176

02.06.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia działki z
funkcji drogi KDD na MN.

Dz. 360 obr. 33

17MU1, 6KDL

Dz. 459 obr. 25

5R

Dz. 298 obr. 25

ZF1

Obszary budowlane w ciągu ul.
Skotnica aż do boiska
sportowego mogą być
obsługiwane z planowanej drogi
równoległej do ul. Sktonica.
Zmiana przeznaczenia działki z
funkcji R na MN/ MU.

145

177

02.06.2010

[...]*

146

178

02.06.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia działki z
funkcji ZF na MN/ MU oraz
wyznaczenie w planie drogi
dojazdowej do działki i działek
sąsiednich

147

179

02.06.2010

[...]*

148

180

02.06.2010

[...]*

Sprzeciw przeciwko
Dz. 403 obr. 33
przeznaczeniu działki pod drogę
3KDD. Rozszerzenie na obszar
działki terenów o funkcji 3MN4,
4MN4, 5MN4.
Zmiana granicy planu, tak, by w Dz. 445 obr. 24
jego obrębie znalazły się
wymienione działki całości .
Dz. 433 obr. 24
Rozszerzenie na nie terenów o

180a

3KDD

7 MN3, 19
KDD
7 MN3, 19
KDD

45

częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium zachodnia część działki położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Wyznaczona droga jest konieczna do obsługi wyznaczonych
terenów budowlanych.

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Zmiana przeznaczenia na tereny R.
częściowo
częściowo
Wyznaczona droga jest konieczna do obsługi wyznaczonych
nieuwzględniona nieuwzględniona terenów budowlanych.

nieuwzględniona nieuwzględnione Plan został opracowany w granicach wyznaczonych w UCHWALE
NR VII/97/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Osiedle Łokietka''

180b

funkcji 27MN4.

Dz. 432 obr. 24

180c

Dz. 420 obr. 24

180d

Dz. 374 obr. 24

180e

Dz. 375 obr. 24

180f

Dz. 357 obr. 24

149

181

02.06.2010

[...]*

Przekwalifikowanie wymienionej Dz. 172 obr. 33
działki oraz innych działek
objętych zasięgiem obszaru o
funkcji 1ZF/US na cele
budowlane

150

182
182a
182b
182c
182d
182e
182f
182g

02.06.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia z 4R na
30MN4.

151

7 MN3, 19
KDD
7 MN3, 19
KDD,20 KDD
27 MN4, 20
KDD
27 MN4, 19
KDD, 20 KDD
27 MN4, 19
KDD,

Dz. 277 obr. 25
Dz. 280 obr. 25
Dz. 281 obr. 25
Dz. 282 obr. 25
Dz. 283 obr. 25
Dz. 284 obr. 25
Dz. 285 obr. 25
Dz. 286 obr. 25

4R

182h

Dz. 287 obr. 25

4R

182i

Dz. 288 obr. 25

4R, KDG

Dz. 36 obr. 25
Dz. 35 obr. 25
Dz. 34 obr. 25
Dz. 33 obr. 25

9R

183
183a
183b
183c

02.06.2010

[...]*

Zmiana przeznaczenia z R na
MN

4R, KDG

46

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Projektowany park, jako przestrzeń publiczna, jest ważnym
elementem struktury przestrzennej obszaru.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o

152

183d
183e
183f
183g
183h
183i
183j
183k
183l
183m
183n
183o
184

02.06.2010

[...]*
[...]*

153

185

02.06.2010

[...]*

154

186

02.06.2010

[...]*

186a

Dz. 32 obr. 25
Dz. 31 obr. 25
Dz. 30 obr. 25
Dz. 29 obr. 25
Dz. 28 obr. 25
Dz. 27 obr. 25
Dz. 26 obr. 25
Dz. 25 obr. 25
Dz. 24 obr. 25
Dz. 23 obr. 25
Dz. 22 obr. 25
Dz. 21 obr. 25
Brak zgody na planowaną drogę dz. 114/2
dojazdową pomiędzy ulicami Na Obr 32
Mostkach i Gryczaną
ul. Na Mostkach
Brak zgody na projektowaną
Dz. 134 obr. 33
drogę przebiegającą przez
działkę.
Propozycja usunięcia drogi
Dz. 693 obr. 33
3KDD i poszerzenie pasa
zabudowy 6MN4 do 80m oraz
Dz. 691 obr. 33
zachowanie tych wymiarów dla
obszarów 3MN4 i 5MN4.
Propozycja projektu układu dróg
z niewielkimi uskokami oraz
ustanowienia dwóch ciągów
pieszych na przedłużeniu 3KDD:
w stronę ulicy Skotnica i w
stronę ulicy Łokietka
Brak zgody na włączenie działki Dz. 169 obr. 33
w teren o symbolu 1ZP/US

155

187

02.06.2010

[...]*

156

188

02.06.2010

[...]*
[...]*

Przekwalifikowanie działki na
budowlaną.

157

189

02.06.2010

[...]*

Włączenie całości działki do
Dz. 374 obr. 24
terenów MN. Część działki
znajdująca się w projekcie planu
os. Łokietka jest działką
budowlaną oznaczoną symbolem
27 MN4, pozostała część działki
leży poza granicami planu os.
Łokietka.

Dz. 303 obr. 25

symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

15MN,15 KDD, nieuwzględniona nieuwzględniona Wyznaczone drogi są konieczne do obsługi wyznaczonych terenów
9KDW2
budowlanych
17 MU2, 15
MU1, 2 WU1

nieuwzględniona nieuwzględniona Projektowana droga wyznaczona jest konieczne do obsługi
projektowanego parku 1 ZP/US1.

6MN4, 3MN4,
3KDD
5MN4, 3MN4,
3KDD

częściowo
nieuwzględniona
częściowo
nieuwzględniona

1ZP/US

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium działka położona jest w terenach o symbolu ZO
oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny ZO
to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.

1ZF1

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Plan został opracowany w granicach wyznaczonych w UCHWALE
NR VII/97/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 lutego 2007 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru ''Osiedle Łokietka''

27 MN4, 20
KDD

47

częściowo
Korekta przebiegu drogi 3 KDD w kierunku wschodnim
nieuwzględniona
częściowo
Korekta przebiegu drogi 3 KDD w kierunku wschodnim
nieuwzględniona

158

190

02.06.2010

[...]*

159

191

02.06.2010

[...]*

191a

Przekwalifikowanie działki z R Dz. 248 obr. 32
na MU
Zmiana zapisów dotyczących
Dz. 136 obr. 25
przeznaczenia terenów 1-9 R lub
zmiana przynależności działek
Dz. 137 obr. 25
do terenu o odpowiednim
przeznaczeniu.

2R
6R
6R

160

192

02.06.2010

[...]*
[...]*

Zmiana przeznaczenia działki z
funkcji R na MW.

Dz. 259/3 obr. 25 30 MN4, 4R

161

193

02.06.2010

[...]*

Przekwalifikowanie działek z
rolnych na budowlane.

Dz. 227 obr. 24

29 MN4, 7 R,
5 KDW1

193a

Dz. 301 obr. 25

1ZF1

193b

Dz. 389 obr. 25

5R, 6KX

193c

Dz. 178 obr. 33

1 ZP/US

48

nieuwzględniona nieuwzględniona Pas terenów 2R położony jest w zasięgu strefy technicznej linii
wysokiego napięcia
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględniona nieuwzględniona stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według część działki położona jest w terenach o symbolu ZO.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
nieuwzględnione nieuwzględnione stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium część działki położona jest w terenach o symbolu
ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych. Tereny
ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń
produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Część działki znajduje się w terenach mieszkaniowych 29 MN4.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Zmiana przeznaczenia na tereny R.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje całkowite
wykluczenie prawa zabudowy.
Projektowany park, jako przestrzeń publiczna, jest ważnym
elementem struktury przestrzennej obszaru.
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194

02.06.2010

Zakład Krajobrazu
Otwartego i Budowli
Inżynierskich
Instytut Architektury
Krajobrazu WAPK

Uwzględnienie w planie
Dot 1 KDG
możliwości innego przebiegu
Północnej Obwodnicy, ujętego w
dokumencie pt.: „Północna
obwodnica Krakowa. Koncepcja
programowo-przestrzenna, raport
z konsultacji” – polecany wariant
3

1 KDG

nieuwzględniona nieuwzględniona Wobec braku ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy
wniesiono przebieg zgodnie z projektem firmy ALLTRANS z
2006 r. wariant I klasa KDG, który został pozytywnie uzgodniony i
zaopiniowany przez właściwe organy.

163

195

02.06.2010

[...]*

Wyłączenie działek z terenu
„TONIE PARK RZECZNY” i
przeznaczenie na cele
budowlane.

Dz. 540 obr. 24

7MN3, 9 KDD

częściowo
częściowo
Działka jest przeznaczona pod tereny mieszkaniowe 7MN3, a
nieuwzględniona nieuwzględniona wyznaczona droga jest konieczna do obsługi wyznaczonych
terenów budowlanych.
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196
196a

28.05.2010

[...]*

Włączenie działek w tereny
budowlane

Dz. 118 obr. 25
Dz. 146 obr. 25

6R
6R

165

197

28.05.2010

[...]*

Przekwalifikowanie z działek
rolnych na budowlane

dz.543, Obr.24

Wybranych działek jest więcej
niż w uwadze

197a

166

198

01.06.2010

Towarzystwo
Przyjaciół
Fortyfikacji, Oddział
Kraków
[...]* (prezes)
Muzeum Inżynierii
Miejskiej

Uwagi dot. ustaleń planu –
proponowane zmiany w tekście
uwagi:
§4, ust. 1,

dz.46, Obr.25

nieuwzględniona nieuwzględnione Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
7MN3, 19 KDD częściowo
częściowo
Działka jest przeznaczona pod tereny mieszkaniowe 7MN3, a
nieuwzględniona nieuwzględniona wyznaczona droga jest konieczna do obsługi wyznaczonych
terenów budowlanych.
6R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Wobec braku ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy
wniesiono przebieg zgodnie z projektem firmy ALLTRANS z
2006 r. wariant I klasa KDG, który został pozytywnie uzgodniony i
zaopiniowany przez właściwe organy.

Dot. zapisów
planu

§10, ust. 6

nieuwzględniona nieuwzględniona Zasady wyposażenie w ekrany akustycznych zostały uwzględnione
w §12, ust.3.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zapis jest uzasadniony przekroczeniem hałasu.

§12, ust. 3 pkt 4
§48, ust. 5 pkt 6

nieuwzględniona nieuwzględniona Zasady wyposażenie w ekrany akustycznych zostały uwzględnione
w §12, ust.3. .
nieuwzględniona nieuwzględniona Zasady wyposażenie w ekrany akustycznych zostały uwzględnione
w §12, ust.3. .

§11, ust. 1 pkt 6,

49

Brak zapisów o konieczności
wprowadzenia wszelkich prac
prowadzonych w obrębie dróg
fortecznych wpisanych do
rejestru zabytków, z właściwymi
służbami koniecznymi.
§11, ust.1 pkt 6
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199

31.05.2010

[...]*

199a
168

202

09.06.2010

[...]*

169

205

01.06.2010

Towarzystwo
Przyjaciół
Fortyfikacji, Oddział
[...]* (prezes)
Muzeum Inżynierii
Miejskiej

§14, ust.2 pkt 2
Zmiana przeznaczenia działek z
rolnych na budowlane.

nieuwzględniona nieuwzględniona W §14, ust.2. pkt 5 ustalono zasady postępowania z obiektami
wpisanymi do rejestru zabytków.

Tereny położone ZO, ZF
na północ od
ulicy Na Zielonki

Sprzeciw wobec zmiany nazwy z
„Osiedle Tonie” na „Osiedle
Łokietka”
Przekwalifikowanie działek z
Dz. 17 obr. 25
rolnych na tereny zabudowy
mieszkaniowej.

9R

Dotyczy niekompletnych, bądź
nieaktualnych informacji
podanych w Prognozie
Oddziaływania na Środowisko,
mających istotne znaczenie dla
końcowej oceny i wniosków w
sprawie wpływu realizacji
Północnej Obwodnicy Krakowa
na środowisko kulturowe i
przyrodnicze.

nieuwzględniona nieuwzględniona W §14, ust.2. pkt 5 ustalono zasady postępowania z obiektami
wpisanymi do rejestru zabytków.
nieuwzględniona nieuwzględniona Obowiązują zapisy §14, ust.2. pkt. 5.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium obszar na północ od ul. Zielonki położony jest w
terenach o symbolu ZO, ZF i korytarzy podstawowego układu
drogowo ulicznego . Tereny ZO są to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy. Tereny ZF są
to tereny zieleni fortecznej, w obrębie których obowiązuje ochrona
i konserwacja zachowanych oraz rekonstrukcja brakujących
elementów układu urbanistycznego, a także substancji
architektonicznej fortów i innych obiektów fortyfikacyjnych.
nieuwzględniona nieuwzględniona Nazwa planu została określona w nawiązaniu do nazwy ulicy
Łokietka stanowiącej jeden z podstawowych elementów struktury
przestrzennej obszaru
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Ad 1. dot. str. 9
W podrozdziale fauna nie wymieniono wszystkich zwierząt
występujących na tym obszarze , a jedynie większość gatunków
objętych ochroną prawną. W przypadku dużych ssaków główne
szlaki migracyjne przebiegają poza granicami planu wzdłuż potoku
Sudół, gdyż od południa iw schodu ograniczone są istniejącą
zabudową przy ul. Łokietka, Gaik, Na Zielonki oraz samych
zielonek, (istotną barierą ograniczającą dostęp do terenów
zabudowy jest również ogrodzenie Fortu 4 Tonie wewnątrz
kompleksu leśnego).
Ad. 5 dot. str. 43
nieuwzględniona nieuwzględniona Uzasadnienie jak w pkt. 1
Projekt budowy obwodnicy powinien uwzględniać możliwości
migracyjne zwierząt poprzez odpowiednie rozwiązania techniczne,
które będą przedmiotem analizy w „Ocenie oddziaływania na
środowisko budowy obwodnicy”
nieuwzględniona

50

Ad. 6 dot. str. 44, 45
Ewentualna weryfikacja oddziaływań przeprowadzona zostanie w
nieuwzględniona Aneksie do Prognozy

170

207

31.05.2010

[...]*

Przekwalifikowanie z działki
rolnej na budowlaną

Dz. 102 obr. 25

6R, 1 KDG, 4R

171

208

31.05.2010

[...]*

Przekwalifikowanie z działki
rolnej na budowlaną

Dz. 44 obr. 25

6R

172

209

09.06.2010

[...]*

Przekwalifikowanie działek z
rolnych na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
MN.

Dz. 401 obr. 25

5R

173

210

09.06.2010

[...]*

Zastrzeżenia do projektu planu
dotyczącej:

-

1WS

Obejmujące ulice Na Budzyniu
w zakresie w jakim przewiduje
on utworzenie obszarów „wód
stojących” wzdłuż potoku
„Sudół” tereny na których
planowane jest wprowaznie
terenów 1WS w końcowej części
terenu znajduje się transformator
linii energetycznej średniego
napięcia, wyznaczenie tego
terenu spowodować może realne
zagrożenie podtopieniami
terenów ulicy Na Budzyniu.
Obecny stan wymaga budowania
podwyższeń brzegów potoku i
kanalizacji opadowej a nie
tworzenia kolejnych rozlewisk
potoku.

210a

Zmiana terenów WS na tereny
„zielone”.
Zmiana terenu po prawej stronie ulicy Łokietka od ul. Na Zielonki
w kierunku północnym do
planowanej obwodnicy na teren
budowlany.

4R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z projektem planu tereny WS obejmują tereny
przeznaczone pod cieki wraz z obudową biologiczną, przewiduje
się też tu lokalizację urządzeń służących ochronie
przeciwpowodziowej. Przeznaczenie pod WS wynika z faktu, ze
przyległe do tego tereny zielone stanowią element ciągu
ekologicznego potoku.

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium obszar oznaczony na planie symbolem 4R
położony jest w terenach o symbolu ZO oraz terenach korytarzy
podstawowego układu drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny
otwarte obejmujące również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w
obrębie których obowiązuje całkowite wykluczenie prawa
zabudowy.
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174

175

211
211a

Dz. 462 obr. 25
Dz. 466 obr. 25

3R, 1KDG
1KDG

211b

Dz. 282 obr. 25

4R,3KDL,

211c

Dz. 175, Obr.33

1ZP/US

212

02.06.2010

25.05.2010

[...]*

Stowarzyszenie dla
Rozwoju Toń,

Przekwalifikowanie działek na
budowlane

Protest przeciwko ustaleniom
Cały obszar
planu, który nie uwzględnił od
projektu planu
dawna zgłaszanych postulatów
społeczności lokalnej. Projekt
planu zakłada dalsze
ograniczanie korzystania z
nieruchomości, uniemożliwiając
działalność inwestycyjną.

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowe działki położone są w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium zachodnia część działka położona jest w terenach
o symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków
rzecznych. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których obowiązuje
całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Projekt planu nieuwzględniający wszystkich zgłoszonych
wniosków został sporządzony na podstawie obowiązującego
Studium.

Duża ilość protestów
dotyczących założeń
zagospodarowania tych terenów
zgodnie z obowiązującym
studium powinna stanowić
przyczynek do zmiany
postanowień studium. Postulat o
wstrzymanie prac nad planem do
czasu uchwalenia nowego
Studium.

nieuwzględniona nieuwzględniona Trwają prace nad projektem zmiany studium, które w przyszłości
będą mogły stanowić podstawę zmiany planu.

Przedstawiony plan zagęszcza
istniejącą zabudowę, przez co
urbaniści projektują dodatkowe,
niepotrzebne drogi.
Dogęszczanie istniejącej
zabudowy jest bezsensowne.
Tereny przestały być rolnicze, co
włodarze okolicznych gmin, już i
zrozumieli i tworzą plany z
duchem czasu, a urzędnicy
miasta twierdzą, że Studium jest
święte.

nieuwzględniona nieuwzględniona W projekcie planu ustalono standardy zabudowy umożliwiające
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej przy jednoczesnym
efektywnym wykorzystaniem terenów. Wyznaczone w projekcie
drogi mają zapewniać dostęp do terenów budowlanych, możliwość
uzbrojenia w infrastrukturę, oraz zachowanie ładu przestrzennego.
nieuwzględniona nieuwzględniona Przy sporządzaniu planu zgodnie z obowiązującymi przepisami
uwzględnia się ustalenia studium.
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176

213

25.05.2010

Stowarzyszenie dla
Rozwoju Toń,

Składający uwagę są
zbulwersowani, że twórcy planu
nie biorą pod uwagę nowo
postawionych budynków,
wydanych decyzji WZ, , dziwi
ich, że prywatne ziemie
przeznaczone są na parki.

Przy sporządzaniu projektu planu brano pod uwagę istniejące
zagospodarowanie, natomiast wydane decyzje WZ i ZT nie były
nieuwzględniona nieuwzględniona traktowane jako przesądzenia, brano je jednak pod uwagę dla
zorientowania się w potrzebach inwestycyjnych.
Podstawą budowy projektu planu były ustalenia Studium.

Trudne do zaakceptowania dla
społeczności lokalnej jest
nadużywanie ochrony interesu
społecznego polegającego na
ochronie zabytków i dóbr
kultury. Ochrona Fortu
Syberianie może pozbawiać
właścicieli nieruchomości
położonych wokół tego zabytku,
możliwości swobodnego z nich
korzystania.

nieuwzględniona nieuwzględniona Ustalenia z zakresu ochrony zabytków zostały wprowadzone na
podstawie obowiązujących przepisów nakazujących uwzględnianie
obiektów wpisanych do rejestrów zabytku i wartości zabytkowych
obiektów występujących na obszarze planu.

Protest przeciwko zahamowaniu
rozwoju terenów wokół fortu.
Ochrona zabytków nie powinna
polegać na tworzeniu skansenu, a
zabudowa działek w okolicy
fortu powinna zwiększać a nie
zmniejszać jego historyczne i
architektoniczne walory,
Pozostawienie tych terenów jako
terenów rolniczych pogłębi ich
degradacje.

Ograniczenia zainwestowania w terenach wokół fortu przyjęte w
nieuwzględniona nieuwzględniona projekcie planu wynikają z ustaleń Studium.

Proces uchwalania planu był
prowadzony bez udziału osób
zainteresowanych. Władztwo
planistyczne nie może być
rozumiane jako wyłączne
wypełnianie zadań publicznych z
pominięciem słusznego interesu
obywateli.
Prośba o umożliwienie
spotkania, tak aby można było
przedstawić stanowisko.
Protest przeciwko ustaleniom
Cały obszar
planu, który nie uwzględnił od
projektu planu
dawna zgłaszanych postulatów
społeczności lokalnej. Projekt
planu zakłada dalsze
ograniczanie korzystania z
nieruchomości, uniemożliwiając
działalność inwestycyjną.

Proces sporządzania planu, w tym w zakresie udziału społeczności
lokalnej, był prowadzony zgodnie z wymaganiami ustawy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Ustalenie spotkań z mieszkańcami nie stanowi problematyki
projektu planu.

nieuwzględniona nieuwzględniona Projekt planu nieuwzględniający wszystkich zgłoszonych
wniosków został sporządzony na podstawie obowiązującego
Studium.
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Duża ilość protestów
dotyczących założeń
zagospodarowania tych terenów
zgodnie z obowiązującym
studium powinna stanowić
przyczynek do zmiany
postanowień studium. Postulat o
wstrzymanie prac nad planem do
czasu uchwalenia nowego
Studium.

Trwają prace nad projektem zmiany Studium, które w przyszłości
nieuwzględniona nieuwzględniona będą mogły stanowić podstawę zmiany planu.

Przedstawiony plan zagęszcza
istniejącą zabudowę, przez co
urbaniści projektują dodatkowe,
niepotrzebne drogi.
Dogęszczanie istniejącej
zabudowy jest bezsensowne.
Tereny przestały być rolnicze, co
włodarze okolicznych gmin, już i
zrozumieli i tworzą plany z
duchem czasu, a urzędnicy
miasta twierdzą, że Studium jest
święte.
Składający uwagę są
zbulwersowani, że twórcy planu
nie biorą pod uwagę nowo
postawionych budynków,
wydanych decyzji WZ, , dziwi
ich, że prywatne ziemie
przeznaczone są na parki.

nieuwzględniona

Trudne do zaakceptowania dla
społeczności lokalnej jest
nadużywanie ochrony interesu
społecznego polegającego na
ochronie zabytków i dóbr
kultury. Ochrona Fortu
Syberianie może pozbawiać
właścicieli nieruchomości
położonych wokół tego zabytku,
możliwości swobodnego z nich
korzystania.

Ustalenia z zakresu ochrony zabytków zostały wprowadzone na
nieuwzględniona nieuwzględniona podstawie obowiązujących przepisów nakazujących uwzględnianie
obiektów wpisanych do rejestrów zabytku i wartości zabytkowych
obiektów występujących na obszarze planu.

Protest przeciwko zahamowaniu
rozwoju terenów wokół fortu.
Ochrona zabytków nie powinna
polegać na tworzeniu skansenu, a
zabudowa działek w okolicy
fortu powinna zwiększać a nie
zmniejszać jego historyczne i
architektoniczne walory,
Pozostawienie tych terenów jako
terenów rolniczych pogłębi ich
degradacje.

Ograniczenia zainwestowania w terenach wokół fortu przyjęte w
nieuwzględniona nieuwzględniona projekcie planu wynikają z ustaleń Studium.

nieuwzględniona W projekcie planu ustalono standardy zabudowy umożliwiające
zachowanie powierzchni biologicznie czynnej przy jednoczesnym
efektywnym wykorzystaniem terenów. Wyznaczone w projekcie
drogi mają zapewniać dostęp do terenów budowlanych, możliwość
uzbrojenia w infrastrukturę, oraz zachowanie ładu przestrzennego.

Przy sporządzaniu planu zgodnie z obowiązującymi przepisami
nieuwzględniona nieuwzględniona uwzględnia się ustalenia Studium.

Przy sporządzaniu projektu planu brano pod uwagę istniejące
nieuwzględniona nieuwzględniona zagospodarowanie, natomiast wydane decyzje WZ i ZT nie były
traktowane jako przesądzenia, brano je jednak pod uwagę dla
zorientowania się w potrzebach inwestycyjnych.
Podstawą budowy projektu planu były ustalenia Studium.
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214c

214d

214e

178

215

215a

215b

02.06.2010

Proces uchwalania planu był
prowadzony bez udziału osób
zainteresowanych. Władztwo
planistyczne nie może być
rozumiane jako wyłączne
wypełnianie zadań publicznych z
pominięciem słusznego interesu
obywateli.
Prośba o umożliwienie
spotkania, tak aby można było
przedstawić stanowisko.
Fundacja Aktywnej
Włączenie terenu do strefy 1ZF1 Teren pomiędzy 6R
Ochrony Zabytków
zachodnią granicą
Techniki i
działki Dz. 2 obr.
Dziedzictwa
25 a obszarem
Kulturowego JANUS
5WS
Muzeum OTWARTA Poszerzenie przeznaczenia
Obszar ZF2
ZF2
TWIERDZA
dopuszczalnego terenów ZF2 o
Fort 44 „Tonie”
miejsca imprez plenerowych i
trasy dydaktyczno-turystyczne
Ustanowienie dodatkowej .
Teren wzdłuż południowej
granicy KDD22 obejmujący ciąg
zieleni wysokiej wzdłuż drogi
dojazdowej do fortu „Tonie”
strefy ZF2
Likwidacja terenu 1KDG i
Teren 1KDG
włączenie go do odpowiednich
stref z nim sąsiadujących

Pawo Dom sp. z.o.o.

Wniosek o zapewnienie
zgodności planu z
obowiązującym studium w
zakresie przebiegu drogi 1KDG
Zmiana przeznaczenia terenów
4R i 6R w tereny zabudowy
jednorodzinnej o parametrach
zabudowy opisanych w §30
(MN4)

Teren 1KDG

W przypadku braku możliwości
zmiany przebiegu drogi 1KDG
ze względu na istniejące
uwarunkowania terenowe lub
uciążliwości
ponadnormatywnego
oddziaływania hałasu wnosi o:
Zmiana terenów 4R i 6R na
tereny o symbolu P/U

Teren 4R i 6R

Proces sporządzania planu, w tym w zakresie udziału społeczności
nieuwzględniona nieuwzględniona lokalnej, był prowadzony zgodnie z wymaganiami ustawy.
Ustalenie spotkań z mieszkańcami nie stanowi problematyki
projektu planu.

nieuwzględniona nieuwzględniona Zasięg strefy ZF1 został ustalony zgodnie z granicą obiekty
zabytkowe wpisane do rejestru zabytków.

częściowo
częściowo
Korekta tekstu planu, poprzez dodanie do przeznaczenia terenów
nieuwzględnione nieuwzględnione ZF2 ścieżek dydaktycznych.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zasięg terenów zieleni fortecznej został wprowadzony na
podstawie materiałów z Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony
Zabytków.

nieuwzględniona nieuwzględniona Przebieg projektowanej drogi KDG, jako obwodnicy północnej
Krakowa , wynika z ustaleń Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Małopolskiego oraz ustaleń
Studium, w którym wyznaczone zostały korytarze podstawowego
układu drogowo ulicznego.
Wobec braku ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy
wniesiono przebieg zgodnie z projektem firmy ALLTRANS z
2006 r. wariant I klasa KDG, który został pozytywnie uzgodniony i
zaopiniowany przez właściwe organy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Wobec braku ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu obwodnicy
wniesiono przebieg zgodnie z projektem firmy ALLTRANS z
2006 r. wariant I klasa KDG, który został pozytywnie uzgodniony i
zaopiniowany przez właściwe organy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

Teren 4R i 6R
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W przypadku braku możliwości Teren 4R i 6R
zmiany przebiegu drogi 1KDG
ze względu na istniejące
uwarunkowania terenowe lub
uciążliwości
ponadnormatywnego
oddziaływania hałasu wnosi o:
Zmiana terenów 4R i 6R na
tereny o symbolu ZP/US
Możliwość zapewnienia obsługi Teren 4R i 6R
komunikacyjnej obszaru 4R i 6R
od ulicy Na Zielonki i Jurajskiej
Zmiana przeznaczenia terenów
Teren 4R i 6R
4R i 6R zostały przekształcone w
teren zabudowy jednorodzinnej o
parametrach zabudowy
opisanych w §30 (MN4)
W przypadku braku możliwości
zmiany przebiegu drogi 1KDG
ze względu na istniejące
uwarunkowania terenowe lub
uciążliwości
ponadnormatywnego
oddziaływania hałasu wnosi o:
Zmiana terenów 4R i 6R na
tereny o symbolu P/U
W przypadku braku możliwości
zmiany przebiegu drogi 1KDG
ze względu na istniejące
uwarunkowania terenowe lub
uciążliwości
ponadnormatywnego
oddziaływania hałasu wnosi o:
Zmiana terenów 4R i 6R na
tereny o symbolu ZP/US
Możliwość zapewnienia obsługi
komunikacyjnej obszaru od ulicy
Na Zielonki i Jurajskiej
Zmiana przeznaczenia terenów
4R i 6R zostały przekształcone w
teren zabudowy jednorodzinnej o
parametrach zabudowy
opisanych w §30 (MN4)

nieuwzględniona nieuwzględniona Nieuwzględnione ze względu na ukształtowaną strukturę
przestrzenną obszaru, ochronę krajobrazu fortecznego i odległość
terenów przeznaczonych pod zabudowę.

nieuwzględniona nieuwzględniona Obsługę terenu zapewniają wyznaczone drogi 4KDL i 22 KDD.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

Teren 4R i 6R

Teren 4R i 6R

nieuwzględniona nieuwzględniona Nieuwzględnione ze względu na ukształtowaną strukturę
przestrzenną obszaru, ochronę krajobrazu fortecznego i odległość
terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Teren 4R i 6R

nieuwzględniona nieuwzględniona Obsługę terenu zapewniają wyznaczone drogi 4KDL i 22 KDD.

Teren 4R i 6R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
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W przypadku braku możliwości
zmiany przebiegu drogi 1KDG
ze względu na istniejące
uwarunkowania terenowe lub
uciążliwości
ponadnormatywnego
oddziaływania hałasu wnosi o:
Zmiana terenów 4R i 6R na
tereny o symbolu P/U
W przypadku braku możliwości
zmiany przebiegu drogi 1KDG
ze względu na istniejące
uwarunkowania terenowe lub
uciążliwości
ponadnormatywnego
oddziaływania hałasu wnosi o:
Zmiana terenów 4R i 6R na
tereny o symbolu ZP/US
Możliwość zapewnienia obsługi
komunikacyjnej obszaru od ulicy
Na Zielonki i Jurajskiej
Zmiana przeznaczenia terenów z
R na tereny MN, MW lub
zabudowy mieszkaniowej
połączonej z prowadzeniem
działalności rolniczej

Teren 4R i 6R

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

Teren 4R i 6R

nieuwzględniona nieuwzględniona Nieuwzględnione ze względu na ukształtowaną strukturę
przestrzenną obszaru, ochronę krajobrazu fortecznego i odległość
terenów przeznaczonych pod zabudowę.

Teren 4R i 6R

nieuwzględniona nieuwzględniona Obsługę terenu zapewniają wyznaczone drogi 4KDL i 22 KDD.

1R, 3R, 4R, 5R,
6R, 6R, 7R

nieuwzględniona nieuwzględniona Tereny R zostały w projekcie planu przeznaczone w Studium pod
tereny otwarte, w tym rolniczą przestrzeń produkcyjną.
Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowy obszar położony jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.

218a

Zmiana przeznaczenia z funkcji
ZP/US na tereny MN, MW lub
zabudowy mieszkaniowej
połączonej z prowadzeniem
działalności rolniczej

1ZP/US

218b

Postulat wstrzymania prac nad
planem do czasu uchwalenia
nowego Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego
Sprzeciw wobec nadużywania
przy tworzeniu planu interesu
społecznego polegającego na
ochronie zabytków i dóbr kultury
czy konieczności tworzenia
parków, urządzonych terenów
zielonych czy terenów rekreacji.

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Projektowany park, jako przestrzeń publiczna, jest ważnym
elementem struktury przestrzennej obszaru.
nieuwzględniona nieuwzględniona Trwają prace nad projektem zmiany Studium, które w przyszłości
będą mogły stanowić podstawę zmiany planu.

217b

217c
181

218

218c

02.06.2010

Stowarzyszenie dla
Rozwoju Toń

nieuwzględniona nieuwzględniona Tereny zielone, tereny rekreacji i parki, jako przestrzeń publiczna,
są ważnym elementem struktury przestrzennej obszaru.
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Przekwalifikowanie działki z
Dz. 295 obr. 25
terenów zielonych na budowlaną.

183

220

31.05.2010

[...]*

Sprzeciw wobec zbyt gęstej sieci,
zbyt szerokich dróg KDD i KDW
w rejonie ulic Na Mostkach,
Waliszewskiego, Jęczmienna
Sprzeciw przeciwko
Dz. 71/14, Obr.32 20 MN4, 11
nowoprojektowanej drodze
KDD
11KDD
Wyznaczony pas drogowy ulicy
Jęczmiennej biegnie po ścianie
Remizy OSP
Brak szansy na poszerzenie pasa
ulicy Jęczmiennej 12 KDD do
szerokości 10-12m
Prośba o powiększenie terenu
dz. 267
30MN4, 4R
budowlanego dotyczącego
Obr 25
obszaru 30MN4 równocześnie
wyznaczenie drogi dojazdowej
do działki

220a
220b
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02.06.2010
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Przekwalifikowanie działek z
rolnych na budowlane

Dz. 347 obr. 24

186

224

02.06.2010

[...]*

Uwaga o dokładne rozpatrzenie i Działka
przyjrzenie się sprawy
betoniarni
dotyczącej strefy przemysłowej
(betoniarnia )w okolicy ul.
Łokietka. Protest przeciw
dalszemu funkcjonowaniu.

1ZF1

27 MN4, 19
KDD
1 P/U

58

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
częściowo
częściowo
Likwidacja części dróg KDW2.
nieuwzględniona nieuwzględniona
nieuwzględniona nieuwzględniona Z przesunięciem drogi na wschodnią część działki, wyznaczona
droga jest konieczna do obsługi wyznaczonych terenów
budowlanych.
częściowo
częściowo
nieuwzględniona nieuwzględniona

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również
rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Parametry sąsiednich działek budowlanych uniemożliwiają
wyznaczenie drogi do działki.
częściowo
częściowo
Działka jest przeznaczona pod tereny mieszkaniowe 27MN4, a
nieuwzględniona nieuwzględniona wyznaczona droga jest konieczna do obsługi wyznaczonych
terenów budowlanych.
częściowo
częściowo
Zmieniono przeznaczenie terenu na tereny usług U3, z
nieuwzględniona nieuwzględniona utrzymaniem możliwości bieżących remontów istniejących
obiektów.
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Uwaga dotyczy:
Dz. 339 obr. 33
Skrócenia ślepej publicznej drogi
dojazdowej (niepotrzebnie w 29
metrach długości występującej
na działce 339).

1 MN2, 3 KDD częściowo
nieuwzględniona

częściowo
Skrócenie przebiegu drogi, z pozostawieniem nawrotki, koniecznej
nieuwzględniona dla zapewnienia właściwej obsługi terenów planu.

Zmiana przebiegu drogi w
końcowym odcinku i zmiana jej
przebiegu aby jej szerokość nie
przebiegała w całości po działce
339.
Zwężenie ślepej publicznej drogi
dojazdowej do minimum 4,5
metrów.
Prezydent Miasta Krakowa
zarządzeniem nr 1923/2007 z
dnia 17 września 2007
uwzględnił wniosek o
przekwalifikowanie gruntów pod
zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną
Przekwalifikowanie działek z
Dz. 439 obr. 25
rolnych na budowlaną typu
MU1, MU2
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02.06.2010
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189
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Przekwalifikowanie działek z
rolnych na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
MN

227a

02.06.2010

[...]*

Poszerzenie strefy zabudowy
Dz. 472 obr. 24
mieszkaniowej MN3 do 250
metrów licząc od ulicy Potoczek.
Ustalenie minimalnej szerokości
drogi wewnętrznej w terenie
7MN3 na 4 metry.

Dz. 261 obr. 24

5R, KDG

7R

7MN3, 9KDD

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz terenach korytarzy podstawowego układu
drogowo-ulicznego. Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące
również rolniczą przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Ponadto działka położona jest w obszarze występowania
powierzchniowych ruchów masowych
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z art. 20 Ustawy, Rada Miasta uchwala plan po
stwierdzeniu jego zgodności ze Studium. Projekt planu musi być
zgodny ze Studium.
Według Studium przedmiotowa działka położona jest w terenach o
symbolu ZO oraz w granicach systemu zieleni i parków rzecznych.
Tereny ZO to tereny otwarte obejmujące również rolniczą
przestrzeń produkcyjną, w obrębie których
obowiązuje całkowite wykluczenie prawa zabudowy.
Projektowany park, jako przestrzeń publiczna, jest ważnym
elementem struktury przestrzennej obszaru.
nieuwzględniona nieuwzględniona Dla części działki położonej w granicach planu ustalono
przeznaczenie MN3.
nieuwzględniona nieuwzględniona Minimalna szerokość dróg publicznych klasy KDD wyznaczonych
w obrębie terenu wynosi 10 metrów.

Zmniejszenie minimalna
odległość ogrodzenia od osi
drogi na 2 metry.

nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z przepisami minimalna odległość zabudowy od osi drogi
wynosi 6 metrów.
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227b

02.06.2010

[...]*

Ustalenie, że w terenie 7MN3
wskaźnik powierzchni zabudowy
nie może przekroczyć 30%, a
wskaźnik powierzchni
biologicznie czynnej nie może
być niższy niż 60% (tak jak to
ma miejsce w odniesieniu do
terenów np. 1-7 MN1. Obecnie w
projekcie przewidziano
odpowiednio 25% i 70%).
Poszerzenie strefy zabudowy
Dz. 473 obr. 24
mieszkaniowej MN3 do 250
metrów licząc od ulicy Potoczek.
Ustalenie minimalnej szerokości
drogi wewnętrznej w terenie
7MN3 na 4 metry.
Zmniejszenie minimalna
odległość ogrodzenia od osi
drogi na 2 metry.
Ustalenie, że w terenie 7MN3
wskaźnik powierzchni zabudowy
nie może przekroczyć 30%, a
wskaźnik powierzchni
biologicznie czynnej nie może
być niższy niż 60% (tak jak to
ma miejsce w odniesieniu do
terenów np. 1-7 MN1. Obecnie w
projekcie przewidziano
odpowiednio 25% i 70%).

nieuwzględniona nieuwzględniona Ustalone parametry intensywności zabudowy i zachowania
powierzchni biologicznie czynnej wynikają z położenia w
strukturze przestrzennej obszaru.
Zgodnie ze Studium obszar położony jest w strefie kształtowania
systemu przyrodniczego, w którym przewiduje się minimalny,
70% udział terenów biologicznie czynnych.

7MN3, 9KDD

częściowo
częściowo
Pozostała część działki leży poza granicami planu.
nieuwzględniona nieuwzględniona
nieuwzględniona nieuwzględniona Minimalna szerokość dróg publicznych klasy KDD wyznaczonych
w obrębie terenu wynosi 10 metrów.
nieuwzględniona nieuwzględniona Zgodnie z przepisami minimalna odległość zabudowy od osi drogi
wznosi 6 metrów.
nieuwzględniona nieuwzględniona Ustalone parametry intensywności zabudowy i zachowania
powierzchni biologicznie czynnej wynikają z położenia w
strukturze przestrzennej obszaru. Zgodnie ze Studium obszar
położony jest w strefie kształtowania systemu przyrodniczego, w
którym przewiduje się minimalny, 70% udział terenów
biologicznie czynnych.

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

Wyjaśnienia uzupełniające:
1. Wprowadzenie zmian w projekcie planu, wynikających z rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag (uwzględnionych lub częściowo uwzględnionych) nastąpi w ramach dalszych czynności sporządzania planu,
tj. w szczególności określonych w art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W odniesieniu do uwag uwzględnionych i uwzględnionych częściowo zostaną
wprowadzone odpowiednie korekty w projekcie planu miejscowego, jednakże ich ostateczne wprowadzenie będzie uzależnione od uzyskania niezbędnego, ponownego uzgodnienia konserwatorskiego.
2. Przywołane w niniejszym załączniku zapisy projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu (m.in. numeracja rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów, a także ich redakcja) pochodzą z edycji projektu planu
wyłożonego do publicznego wglądu i mogą ulec zmianom w wyniku czynności, o których mowa w pkt 1 wyjaśnień.
3. Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym rozstrzygnięcie w sprawie nieuwzględnienia uwag nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
4. Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
- Planie – należy przez to rozumieć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka”
- Studium – należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa przyjęte Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r.
- Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 3 Część II a do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa z dnia

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „OSIEDLE ŁOKIETKA”
Część II a - dotyczy uwag 1- 145

Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 14 kwietnia 2011 r. do 18 maja 2011 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, a także uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wniesionych w terminie
określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 1 czerwca 2011 r.
Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1328/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. rozpatrzył uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „osiedle Łokietka” (w tym uwagi zgłoszone w postępowaniu w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu) i wprowadził zmiany do projektu planu wynikające z uwzględnienia uwag.

Symbole terenów i paragrafy użyte w uwagach i w rozstrzygnięciu tych uwag odnoszą się do tekstu i rysunku projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, a nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia.

Lp.

Nr
uwagi

1

1

2

1

1a

Nazwisko
i imię
Data
Jednostka
wniesienia
organizacja
(wpływu)
(adres
uwagi
zgłaszającego
uwagi w aktach)
3

26.05.2011

4

[...]*

Oznaczenie
nieruchomośc
i, której
dotyczy
uwaga
(działka,
obręb)

Treść uwagi

5

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

6

dz. 393/1
obręb 33

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: Przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
dz. 394/1
można wprowadzić również poprzez obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

7

Rozstrzygniecie w
sprawie rozpatrzenia
uwagi
uwaga
nieuwzględnio
na przez
Prezydenta
Miasta
Krakowa

uwaga nie
uwzględniona
przez Radę
Miasta
Krakowa

8

9

Uwagi
(informacje, wyjaśnienia sposobu rozpatrzenia
uwagi)

10

6MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.

1

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
1b

dz. 393/2
obręb 33

4MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w terenie
iona
który w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa nie jest przeznaczony pod tereny
zabudowy mieszkaniowej.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

2

2

16.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę rolną na
budowlaną.

dz. 312
obręb 25

7R

3

3

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 703
obręb 33

4MN4, 4MU1
nieuwzględni
ona

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
4

4

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz.408, Obr. 33 3 MN4, 4MN4,
3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez

2

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

4a

4b

dz. 411, Obr 33 3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 415, Obr. 33 3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Uwaga nieuwzględniona w zakresie części działki położonej w
iona
terenach ZZ wyznaczonych ze względu na uciążliwości projektowanej
drogi. W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako
nie stanowiące uwagi.

5

5

09.05.2011

[...]*

Protest przeciwko planom powstania dz. 56
pasów fortecznych na działce, gdyż obręb 32
w znacznym stopniu zmniejszy to
powierzchnię zabudowy na działce.

4MU2, ZZ,
2KDW1

nieuwzględni
ona

6

6

02.05.2011

[...]*

7MN4, 9KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Uwaga nieuwzględniona z powodu konieczności zapewnienia dojazdu
iona
do wydzielonych działek, które projektowana droga będzie
obsługiwać.

7

7

30.05.2011

[...]*

Wniosek o likwidację projektowanej dz. 192
drogi publicznej 9KDD z mojej
obręb 32
działki. Droga jest bez przejazdu
i prowadzi jedynie w głąb mojej
działki.
Przeznaczyć działkę jako teren
Dz.694 obr 33
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej

3

jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

7a

7b

8

8

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględni
ona

Dz. 701, obr.33 4 MN4, 3MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

dz. 368
obręb 33

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 698 obr 33

6MN4, 3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i

4

8a

zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 369
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowane drogi niezbędne do obsługi terenów przeznaczonych do
zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż
dotyczy części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki przeznaczenie
terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

9

9

01.06.2011

[...]*
[...]*

Przekwalifikowanie działki na
mieszkaniową jednorodzinną
usługową, nie wyrażenie zgody na
kanał sanitarny ks. 300
poprowadzony przez działkę

Dz 106 obr 32

13 MN4, 3 KDW1, nieuwzględni
9 KDD
ona

10

10

13.05.2011

[...]*
[...]*

dz. 295
obręb 25

12R

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w terenie
iona
który w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa nie jest przeznaczony pod tereny
zabudowy mieszkaniowej.

11

11

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,w całości na
budowlaną.
Nie wyraża zgody aby działka była
pasem zieleni i zablokowana tym
samym pod inwestycje budowlane.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 394/1
obręb 33

6MN4

nieuwzględni
ona

dz. 397
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ

11a

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby

5

zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

11b

12

12

12a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
dz. 398
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 404
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

6

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

13

13

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

13a

14

14

14a

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i

dz. 408
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 411
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 411
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 415
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

7

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów

uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

14b

15

15

15a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
dz. 414
obręb 33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

dz. 368
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

dz. 369
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni nieuwzględni Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
ona
ona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

8

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
15b

16

16

16a

16b

dz. 375
obręb 33

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz.377, Obr 33 4MN4, 6 MN4, 3
KDD

nieuwzględni
ona

Dz. 383, Obr 33 4MN4, 6 MN4, 3
KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 384, Obr.
33

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje

4MN4, 6 MN4, 3
KDD, 6 MU1

9

uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
17

17

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

17a

18

18

18a

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki

Dz.402 obr.33

4 MU1

nieuwzględni
ona

Dz.406 obr.33

4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględni
ona

dz. 388
obręb 33

6MN4

nieuwzględni
ona

dz. 389
obręb 33

6MN4

nieuwzględni
ona

10

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje

redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

18b

19

19

01.06.2011

[...]*

20

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

19 a

20

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

Dz.711, Obr 33 3 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

Dz. 712, Obr
33.

3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 710
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 393/1
obręb 33

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić

6MN4

11

uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie

odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

20a

20b

21

21

21a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i

dz. 709
obręb 33

4MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 708/2
obręb 33

4MU1, 2MU2, 1R, nieuwzględni
3KDD
ona

nieuwzględn
iona

dz. 713
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 714
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona
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wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla części działki przeznaczenie
terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.i.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje

zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

22

22

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

22a

23

23

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 368
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 369
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 699
obręb 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
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uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

23a

23b

24

24

24a

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 693
obręb 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 692
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

Dz.403 Obr 33

4 MN4, 6 MN4, 4
MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

Dz.404, Obr 33 6 MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma..
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma..
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki

24b

25

25

25a

25b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.409, Obr 33 6 MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 399
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 404
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona
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przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma..
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje

26

26

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

26a

27

27

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 414
obręb 33

6MN4, 3MN4,
4MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 688
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

dz. 700
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
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uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części

dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

27a

27b

28

28

28a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie

pisma.
dz. 713
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 714
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 368
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

dz. 369
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
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nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

planu miejscowego.

28b

29

29

29a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 364
obręb 33

6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 399
obręb 33

6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 400
obręb 33

4MN4

nieuwzględni
ona
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nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

29b

30

31

30

31

31a

27.05.2011

26.05.2011

[...]*

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i

dz. 403
obręb 33

6MN4, 4MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

Dz. 298 obr.25

12R

nieuwzględni
ona

dz. 369
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 375
obręb 33

6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w terenie
iona
który w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa nie jest przeznaczony pod tereny
zabudowy mieszkaniowej.
W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi

uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

32a

33
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33a

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i

dz. 397
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 398
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 400
obręb 33

4MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU2, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona
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uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów

zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 404
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
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dz. 410
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6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
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dz. 416
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 417
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona
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przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pismai.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
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Wnosi o to, aby na terenach 1-14R
dopuścić możliwość lokalizowania
obiektów budowlanych związanych
z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, w szczególności zabudowy
zagrodowej. Alternatywnie wnosi o
o dopuszczenie na terenach 1-14R
możliwości budowy obiektów
budowlanych związanych z
prowadzeniem działalności rolniczej
w zakresie hodowli roślin i zwierząt.

Nie wskazano
nr działki,
odniesiono się
do terenów
1-14R

1-14R

nieuwzględni
ona
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z

dz. 400
obręb 33

4MN4

nieuwzględni
ona
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uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Zakres wyłożenia planu obejmował jedynie teren 12R oraz część
iona
terenu 6 i 7R. Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie ww.
terenów w obszarze, dla których zgodnie ze Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa
ustalono ochronę przed zainwestowaniem.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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37a

obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 410
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 416
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 417
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 411
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3MN4, 4MN4,
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
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nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

38a

38b

39

39

39a

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry

dz. 415
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 414
obręb 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

Dz. 687,
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

Dz. 693,
obręb 33

3 MN4, 4 MN4, 6
MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała

zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 691,
Obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 393/1
obręb 33

6MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 394/1
obręb 33

6MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

Wnosi o zmianę zapisu planu
poprzez dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i

Nie wskazano
nr działki,
odniesiono się
do terenów
1-14R

1-14R

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

39 b

40

40

26.05.2011

[...]*

40a

41

41

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pismai.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Zakres wyłożenia planu obejmował jedynie teren 12R oraz część
terenu 6 i 7R. Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie ww.
terenów w obszarze, który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

uwzględnienie odpowiednich
parametrów zabudowy wskazanych
w projekcie planu miejscowego.

42

42

26.05.2011

[...]*

43

43

26.05.2011

[...]*

43a

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.
Dz.193 obr.32

7MN4, 3U1

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

dz. 400
obręb 33

4MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
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zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
43b

44

44

30.05.2011

45

45

30.05.2011

46

46

27.05.2011

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Stowarzyszenie
Wnoszą o dokonanie zmiany w
Rozwoju i Promocji ustaleniach planu dla terenów
Toń
oznaczonych na rysunku planu jako
1-14 R tak aby określono je jako
tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o parametrach
architektoniczno – urbanistycznych
wskazanych w paragrafie 33
projektu planu.
Względnie wnoszą o zmianę
zapisów planu tak aby wskazane
tereny traktowano jako tereny
rolnicze z prawem zabudowy
siedliskowej.
[...]*
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
[...]*

dz. 402
obręb 33

4MU1

nieuwzględni
ona

Dz.4 obr.25

1-14R

nieuwzględni
ona

Nie wskazano
nr działki,
odniesiono się
do terenów
1-14R

1-14R

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Zakres wyłożenia planu obejmował jedynie teren 12R oraz część
iona
terenu 7R. Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie ww.
terenów w obszarze, który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej i jest chroniony
przed zainwestowaniem.
W zakresie terenów 1-6R oraz 8-11 R i 13-14R pismo pozostaje bez
rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi.

dz. 384
obręb 33

6MN4, 4MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów

1-14R

27

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględn Zakres wyłożenia planu obejmował jedynie teren 12R oraz część
iona
terenu 6 i 7R, w których działka 4 obr.25 nie jest położona. Uwaga
nieuwzględniona ze względu na położenie ww. terenów w obszarze,
który w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa nie jest przeznaczony pod tereny
zabudowy mieszkaniowej.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

46a

47

47

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

47a

48

281

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy

dz. 387
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 384
obręb 33

6MN4, 4MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 388
obręb 33

6MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

Dz. 240 obr 24

18 MU2, 5KDW1

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

28

przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga jest niezbędna do obsługi terenów

przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

wskazane w projekcie planu
miejscowego.

48a

49

49

49a

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 245 obr 24

17 MU2

nieuwzględni
ona

Dz. 240 obr 24

18 MU2, 5KDW1

nieuwzględni
ona

Dz. 245 obr 24

17 MU2

nieuwzględni
ona
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.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 245 obr 24

17 MU2

nieuwzględni
ona

dz. 373
obręb 33

4MN4

dz. 374
obręb 33

4MN4

dz. 378
obręb 33

4MN4, 6MU1

nieuwzględni nieuwzględni Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
ona
ona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględni nieuwzględni Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
ona
ona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględni nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
ona
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
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nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

52

52
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 409
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 408
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 402
obręb 33

4MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 387
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma..
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
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uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
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zagospodarowanie jednego z
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uwzględnić odpowiednie parametry
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redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
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uwzględnić odpowiednie parametry
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4MN4, 3MN4,
3KDD

34

uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
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nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
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wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
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redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
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paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
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wprowadzenie rozszerzenia zapisu
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jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
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przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje

zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
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redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
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uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 377/1 obr
24

10MN3

nieuwzględni
ona

dz. 390
obręb 33

4MN4, 1MW,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu nie
iona
występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę uwzględniono
działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględn Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu nie
iona
występuje działka o nr 390. Rozpatrując uwagę uwzględniono
istniejący podział na działki o nr 390/1,390/2. Przedmiotem wyłożenia
była zmiana przebiegu drogi 3KDD i w związku z tym uwaga jest
rozpatrywana w stosunku do 390/1.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 399
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i

41

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
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uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 714
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

dz. 377
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 383
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 384
obręb 33

4MN4, 6MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 384
obręb 33

4MN4, 6MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 387
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 390/1
obręb 33

4MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona
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717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić

dz. 368
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 369
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 375
obręb 33

6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 389
obręb 33

6MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie

wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 393/1
obręb 33

6MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 393/2
obręb 33

4MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

dz. 710
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
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73a

dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

dz. 709
obręb 33

4MU1

dz. 708/2
obręb 33

4MU1, 2MU2, 1R, nieuwzględni
3KDD
ona

Dz. 245 obr 24

17 MU2

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 409
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
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odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 408
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 404
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 414
obręb 33

6MN4, 4MN4,
3MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględni
ona

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
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projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.

wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 688
obręb 33
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ona

nieuwzględn
iona

dz. 690/2
obręb 33
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nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 314
obręb 25

7R

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 312
obręb 25

7R

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona

dz. 313
obręb 25

7R

nieuwzględni
ona

nieuwzględn
iona
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717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w terenie
który w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa nie jest przeznaczony pod tereny
zabudowy mieszkaniowej. W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez
rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi.
Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w terenie
który w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa nie jest przeznaczony pod tereny
zabudowy mieszkaniowej. W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez
rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi.
Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w terenie
który w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa nie jest przeznaczony pod tereny
zabudowy mieszkaniowej. W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez
rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 312
obręb 25

7R

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w terenie
iona
który w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa nie jest przeznaczony pod tereny
zabudowy mieszkaniowej. W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez
rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi.

dz. 374
obręb 33

4 MN4

nieuwzględni
ona

378, Obr. 33

4 MN4, 6MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
iona
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej
wyłożeniu. Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie
będącym przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
ustaleniach planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych.
Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację
wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Dz. 384, Obr.
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nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
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ona
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obręb 25

7R

nieuwzględni
ona

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
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nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

nieuwzględn Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w terenie
iona
który w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa nie jest przeznaczony pod tereny
zabudowy mieszkaniowej. W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez
rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi.
nieuwzględn Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w terenie
iona
który w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa nie jest przeznaczony pod tereny
zabudowy mieszkaniowej. W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez
rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi.

wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 415
obręb 33

Jeśli spełnienie wniosku nie byłoby
możliwe, wnoszę o zmianę zapisów
planu, w taki sposób, aby na działce
było możliwe wybudowanie domu
jednorodzinnego, np. poprzez
wprowadzenie w §43 ust 2 pkt 2 o
budynki jednorodzinne, co będzie
wiązało się z dopuszczeniem
zabudowy jednorodzinnej w terenach dz. 414
rolnych, zmianę postulowaną
obręb 33
również można wprowadzić przez
dodatnie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych, w granicach
którego znajduje się powyższa
działka.

dz. 687
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3KDD,

nieuwzględni
ona

6 MN4, 3 MN4,
4MN4, 3 KDD,
4MU1

nieuwzględni
ona

6 MN4, 3 MN4,
4MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 377
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 387
obręb 33

4MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

4MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
dz. 390/1
można wprowadzić również poprzez obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględn Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
iona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 389
obręb 33

6MN4

nieuwzględni
ona

dz. 298
obręb 25

12R

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w terenie
niona
który w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Krakowa nie jest przeznaczony pod tereny
zabudowy mieszkaniowej. W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez
rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi.

dz. 387
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
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zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
dz. 390/1
obszarów rolnych (1-14R) i
obręb 33
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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dz. 378
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
dz. 382
można wprowadzić również poprzez obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 372
obręb 33

z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma

4MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

4MN4, 6MU1

nieuwzględni
ona

4MN4, 6MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6MU1, 4MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
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nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
dz. 378
można wprowadzić również poprzez obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
4MN4, 6MU1

nieuwzględnio nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
na
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 382
obręb 33

4MN4, 6MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 245 obr 24

17 MU2

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
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91

91
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91a

obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 387
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 384
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

4MN4, 6MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 383
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 387
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

91b
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
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nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.

byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 388
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

6MN4

nieuwzględni
ona

dz. 384
obręb 33

4MN4, 6MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

Dz. 698 obr 33

4 MN4, 4MU1,

nieuwzględni
ona

Dz. 701 obr 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.

94

93b

Dz. 703 obr 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

93c

Dz. 709 obr 33

4MU1

nieuwzględni
ona

93d

Dz. 710 obr 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

Dz. 404 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 409 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

94b

Dz. 410 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

94c

Dz. 416 obr 33

3 MN4, 6 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

Dz. 403 obr 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
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powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi

uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
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wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz.713, Obr 33 6 MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 171/1
obręb 32

2 MN2, 9KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu nie
niona
występuje działka o nr 171/1 nieuwzględniona171/6 obręb 32. W
związku z tym uwaga była rozpatrzona w stosunku do całości działki nr
171
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

2 MN2, 9 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu nie
niona
występuje działka o nr 171/1 nieuwzględniona171/6 obręb 32. W
związku z tym uwaga była rozpatrzona w stosunku do całości działki nr
171
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

2 MN2, 9KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu nie
niona
występuje działka o nr 171/1 nieuwzględniona171/6 obręb 32. W

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
dz. 171/2
obszarów rolnych (1-14R) i
obręb 32
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 171/3
obręb 32
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związku z tym uwaga była rozpatrzona w stosunku do całości działki nr
171
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
98c

dz. 171/4
obręb 32

2 MN2, 9KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu nie
niona
występuje działka o nr 171/1 nieuwzględniona171/6 obręb 32. W
związku z tym uwaga była rozpatrzona w stosunku do całości działki nr
171
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

98d

dz. 171/5
obręb 32

2 MN2, 9KDD

64

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu nie
niona
występuje działka o nr 171/1 nieuwzględniona171/6 obręb 32. W
związku z tym uwaga była rozpatrzona w stosunku do całości działki nr
171
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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100

2 MN2, 9KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu nie
niona
występuje działka o nr 171/1 nieuwzględniona171/6 obręb 32. W
związku z tym uwaga była rozpatrzona w stosunku do całości działki nr
171
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 394/2
obręb 33

4MN4, 1 MW,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
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wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 397
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

99a

100

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 171/6
obręb 32

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 692
obręb 33
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Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 691
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

4 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

100b

dz. 693
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

100c

dz. 699
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

100d

dz. 700
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

100a
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powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi

uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 411
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 415
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 414
obręb 33

3 MN3, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

3 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

3 MN3, 4MN4, 3
KDD, 6 MN4,
4MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 409
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 410
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ

dz. 413
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
dz. 404
zabudowy mieszkaniowej
obręb 33
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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105

105a

6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

6 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

dz. 404
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 405
wprowadzić również poprzez
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

dz. 369
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 377
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

104a

105

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje

dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

105b

dz. 409
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

105c

dz. 408
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

105d

dz. 410
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona
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uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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106
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

106b

107

nieuwzględni
ona

6 MN4, 3 MN4,
4MN4, 4MU1,
3KDD,

nieuwzględni
ona

dz. 687
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
4MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 408
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki dz. 414
jednorodzinne. Zmianę można
obręb 33
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

106a

107

4 MU1, 4 MN4,

dz. 413
obręb 33
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez

71

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
dz. 410
obręb 33

3 MN4, 6 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

107b

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

107c

dz. 416
obręb 33

3 MN4, 6 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

107d

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 687 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

Dz. 693 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

Dz. 691 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona
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przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 414
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

109a

109b

110

110

110a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
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6 MN4, 3 MN4,
4MN4, 4 MU1,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

dz. 413
obręb 33

4 MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

dz. 409
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 410
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
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powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała

obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 408
obręb 33

4 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 397
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4 MN4, 1 MW,

nieuwzględni

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
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Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 398
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

111b

dz. 394/2

75

112

112

112a

112b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

obręb 33

3KDD

ona

niona

dz. 417
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4, 3MN4,
4MN4, 1 MU1,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4, 3MN4,
4MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 414
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

dz. 687
obręb 33

76

do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

113

112c

dz. 688
obręb 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

112d

dz. 692
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 389
obręb 33

6MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

113

113a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 393/1
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry

77

zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

.

114

114

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 709
obręb 33

4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.

Dz. 402 obr 33

4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 403 obr 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

115

115

115a

30.05.2011

[...]*

.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

78

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
115b

116

116

116a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 406 obr 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

dz. 408
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 411
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

116b

dz. 415
obręb 33

79

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

117b

118

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

dz. 709
obręb 33

4 MU1,

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

dz. 710
obręb 33

4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki dz. 710
jednorodzinne. Zmianę można
obręb 33
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

117a
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4 MN4, 4 MU1,

dz. 703
obręb 33
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie

80

powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 709
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 708/2
obręb 33

4 MU1, 2 MU2,1R, nieuwzględni
3 KDD
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla części działki przeznaczenie
terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 710
obręb 33

4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględni
ona

4 MU1,

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki dz. 709
jednorodzinne. Zmianę można
obręb 33
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i

4 MU1,

81

zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
dz. 708/2
obręb 33

4 MU1, 2 MU2,
1 R, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 410
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 411
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

3 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
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realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

82

projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
121

121
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122

122a

dz. 413
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 414
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 406
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki dz. 402

4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4 MN4, 4 MU1,
3 MN4, 6 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględni
ona

4 MU1

nieuwzględni

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
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jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

obręb 33

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 405, obr33

ona

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
Dz. 409, Obr 33 6 MN4, 3MN4,
dodanie kolejnej jednostki
3 KDD
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 408, Obr.
33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD
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nieuwzględni
ona

nieuwzględni
ona

nieuwzględni
ona

do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
niona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Dz. 410, Obr.
33

3 MN4, 6MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

123d

Dz. 411, Obr.
33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 698
obręb 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
Dz. 701, obr.33 4 MN4, 3MN4,
wprowadzić również poprzez
4 MU1, 3 KDD
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 397
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
dz. 394/2
redakcyjnej, która zawierałaby
obręb 33
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

125a

6 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4MN4, 3 KDD,
1MW

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem

.

126

126

126a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 388
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 389
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby

86

zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
dz. 410
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 416
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 417
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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128

128

27.05.211

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 406
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 402
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

128a

4MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4MU1, 4MN4,

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

.

129

129

129a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 402
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 406
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

88
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130

130

130a

130b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 403
obręb 33

4MU1, 4MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 416
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 415
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 417
obręb 33

89

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

131

130c

dz. 414
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD, 4 MN4,
4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

130d

dz. 687
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD, 4MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 402
obręb 33

4MU1

nieuwzględni
ona

4MN4, 4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.

131

131a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki dz. 406
jednorodzinne. Zmianę można
obręb 33
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
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obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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27.05.2011

[...]*

132a

133

133

133a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 408
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

dz. 702
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

dz. 703
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Uwaga uwzględniona w zakresie przeznaczenia części działki pod
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia

uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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133b

dz. 709
obręb 33

4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

133c

dz. 710
obręb 33

4 MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

133d

dz. 711
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona

dz. 390/1
obręb 33

4 MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ
niona
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie

92

realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
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27.05.2011

[...]*

byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
dz. 372
zabudowy mieszkaniowej
obręb 33
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki dz. 373
jednorodzinne. Zmianę można
obręb 33
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 374
obręb 33

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MU1, 4 MN4,

nieuwzględni
ona

4 MN4,

nieuwzględni
ona

4 MN4

nieuwzględni
ona
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nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

136b

137

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

3 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 411 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 411
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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3 MN4, 4 MN4,
3KDD

dz. 408
obręb 33
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez

94

wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Dz. 415 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 414 obr 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.
nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 415
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
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obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

138b

139

139

139a

139b
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
dz. 413
obręb 33

4 MU1, 4 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 389
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
dz. 393/1
wprowadzić również poprzez
obręb 33
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 394/1
obręb 33
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wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
140
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 404
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 409
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

140a

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 709
obręb 33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki

97

141a

jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 710
obręb 33

4 MN4, 4MU1

141b

dz. 711
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3KDD

141c

dz. 712
obręb 33

3 KDD,

141d

dz. 708/2
obręb 33

2 MU2, 3 KDD,
4MU1, 1R

98

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia. Nie
wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu terenów
budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględni nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
ona
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
na
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględni nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
ona
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla części działki przeznaczenie
terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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143

dz. 168/7
obręb 32

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dz. 168/8
dodanie kolejnej jednostki
obręb 32
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

142a

143

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

01.06.2011

Przedsiębiorstwo
Budowlane
DOMBUD S.A.

Ponownie wnosi o przeznaczenie
działek w całości pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
(szeregową i bliźniaczą)
i wielorodzinną.

dz. 1516/2
obręb 33

3 MN2, 3 KDW2,

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

3 MN3, 3 KDW2,
3 KDW1

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie zostaje
uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia, ponieważ
projektowana droga jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych
do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż
dotyczy części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki przeznaczenie
terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

1 MU2,
1R
1 WU2

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona gdyż wyłożenie dotyczyło wyłącznie
nieprzekraczalnych linii zabudowy. Nie wprowadza się zmian w
ustaleniach planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza
się zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację zabudowy.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy wynika z
obowiązujących przepisów oraz z funkcji drogi publicznej o klasy
lokalnej, a także uciążliwości tej drogi
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

1 MN4, 1R

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym się
niona
do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona gdyż wyłożenie dotyczyło wyłącznie
nieprzekraczalnych linii zabudowy. Nie wprowadza się zmian w
ustaleniach planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza

powstała z
działki nr 776

DOMBUD kwestionuje ustalenia
projektu planu dotyczące
przeznaczenia wskazanych na
wstępie m.in. pisma działek jako 1R,
1 MU2, 1 MN4 i wnosi o
przeznaczenie wszystkich w. w.
nieruchomości w całości pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i wielorodzinną.
W przypadku nieuwzględnienia
wniosku wnosimy o wyłączenie
terenów wskazanych na wstępie z
obszaru objętego zmianą planu.
143a

Wyłożony do publicznego wglądu
projekt planu pozostaje w
sprzeczności z obowiązującym
Studium, dlatego, że projektowany

dz. 781
obręb 33
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się zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację zabudowy.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Wyznaczenie nieprzekraczalnych linii zabudowy wynika z
obowiązujących przepisów oraz z funkcji drogi publicznej o klasy
lokalnej, a także uciążliwości tej drogi
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

zbiornik retencyjny 1 WU2
zlokalizowany jest na części działek
oznaczonych w tym projekcie 778,
771/1, 776, 775, 773, 772,
771,755/1, 765, podczas gdy w
obowiązującym Studium nie został
on w ogóle w tym miejscu
przewidziany. Projektowany
zbiornik retencyjny ma zostać
zlokalizowany na terenach
należących do podmiotów
prywatnych w sytuacji gdy
bezpośrednio przy granicach ww.
terenów znajduje się nieruchomość
pozostająca w dyspozycji gminy
Krakowa
Zgodnie z wyłożonym do
publicznego wglądu projektu planu
zmieniona została również
nieprzekraczalna linia zabudowy
wzdłuż odcinków ul. Łokietka
dotycząca terenów MN4 co w ocenie
wnoszącego uwagi nadmiernie
ograniczania uprawnień właściciela
nieruchomości.
Wyłożony projekt planu w § 11
ustala zasady i warunki
przeprowadzania scaleń
nieruchomości, nie określa wbrew
przepisom parametrów działek
uzyskiwanych w wyniku scalania i
minimalnych lub maksymalnych
szerokości frontów działek
uzyskiwanych w wyniku scalania i
podziału. Projekt w związku z tym
narusza uregulowania prawne.
Zgodnie z § 4 pkt. 12 ww.
Rozporządzenia ustalenia dotyczące
terenów rekreacyjno
wypoczynkowych oraz służących
organizacji imprez masowych
powinny zawierać określenie zasad
wyposażanie tych terenów w
urządzeniach technicznych i
budowlanych oraz nakazy i zakazy
wynikające z przeznaczenia tych
terenów. Projekt planu w § 12 ust. 3.
pkt. 6 lit e stanowi, ze tereny o
symbolu 1Zp/US, 1 ZP,
1nieuwzględniona2ZF1
Przeznaczone w planie pod tereny
usług sportu i rekreacji, tereny
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zieleni urządzonej, fortecznej z
usługami wskazuje się w rozumieniu
przepisów o ochronie przed hałasem
jako tereny na cele rekreacyjno
wypoczynkowe. Projekt nie określa
zasad wyposażania tych terenów w
urządzenia techniczne i budowlane
czego wyraźnie wymaga
Rozporządzenie.
Art.15.ust.2. pkt. 12 Ustawy o
planowaniu stwierdza, ze w planie
określa się obowiązkowo stawki
procentowe, na podstawie których
ustala się opłatę,. W § 50 projektu
planu zapis dotyczący ustalonych
stawek procentowych jest
nieprecyzyjny, nie wskazuje do
czego odnosi się ustalona w nim
stawka procentowa, czy tylko do
wartości o jaką wzrosła wartość
nieruchomości, czy też do całej
wartości nieruchomości. W projekcie
planu nie ma również przytoczenia
art. 36 ust 4 Ustawy o planowaniu
jako podstawy stanowiącej
naliczenie przedmiotowej opłaty,
który wyraźnie wskazuje, że opłata
ustalona w planie powinna być
określona w stosunku procentowym
do wzrostu wartości nieruchomości.
Wnioskodawca zwraca uwagę, że
nieprawidłowo został sporządzony
rysunek planu tj. w skali 1:2000, a
powinien zostać sporządzony w skali
1:1000 organ niezasadnie sporządził
mapę w skali 1:2000.

144

144

11.06.2011

[...]*

145

145

11.06.2011

[...]*

Wyłożony projekt planu posługuje
się nieaktualnym oznaczeniem
działki nr 778, która uległa
podziałowi na 2 działki 778/1 –
stanowiąca własność wnoszącego
uwagę i 778/2 stanowiąca własność
Skarbu Państwa.
Wnioskodawca wnosi o korektę
184/6, obręb 32 7 MN4, 8 KDD
związaną z umiejscowieniem drogi
8KDD, aby oś drogi pokrywała się z
granicą działki, obecnie główna
powierzchnia drogi realizowana jest
kosztem działki.
1. Zmiana treści zawartej w § 24
Dz. 222/2, obr 7 MN4, 8 KDD
dotyczącym ustalenia zasad
32
łączności telekomunikacyjnej –
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nieuwzględni
ona

nieuwzględ Uwaga nieuwzględniona ze względu na istniejący sposób
niona
zagospodarowania terenu działek obsługiwanych przez drogę.

nieuwzględni
ona

nieuwzględ Ad.1
niona
Zgodnie ustalenie §10, w granicach obszaru objętego planem
dopuszcza się lokalizowanie oraz przebudowę i remonty sieci i

wnoszę o uzupełnienie zapisu w
zakresie dopuszczenia remontu
istniejącej sieci teletechnicznej, ale
również dopuszczenia możliwości
przebudowy istniejących sieci/linii
2. Zmiana treści w § 11 dotyczącym
zasad podziałów nieruchomości, o
uzupełnienie zapisu w ust 1 pkt 1 nie
dotyczy nowo wydzielonych działek
powstających z podziałów mających
na celu powiększenie działek
sąsiednich podziałów mających na
celu powiększenie działek sąsiednich
posiadających dostęp do drogi
publicznej.
W § 11 dopuszcza się możliwość
podziałów działek w celu
powiększenia sąsiednich bez
wymogu zachowania ich minimalnej
wielkości, aby zapis umożliwiał
podział działek gdy powiększane
działki mają dostęp do drogi
publicznej, a działka dzielona na ich
powiększenie takiego dostępu nie
ma.
3. Dopuszczenie jako
Dz. 222/2, obr
alternatywnego rozwiązania
32
możliwości likwidacji lub skrócenia
sięgacza KDW2.
4.Rozważenie możliwości
nieokreślenia wymogu minimalnej
odległości ogrodzenia od osi drogi
wewnętrznej 2KDW2 lub
zmniejszenie tego minimum do 2,5
m. Ponadto sprecyzowanie zapisu
dotyczącego odległości budynków
min. 6m .
5. Rozważenia możliwości
dopuszczenia dla terenu 7MN4
wskaźnika powierzchni biologicznie
czynnej nie niższego 60%.

urządzeń infrastruktury technicznej poza terenami kategorii 1WU2.

nieuwzględnio
Ad.2
na
nieuwzględ Nieuwzględniona w zakresie konieczność zapewnienia dostępu do
niona
drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej wynika z pozostałych
przypisów § 11.

2KDW2

nieuwzględnio
na

Ad.3
Poruszony zakres zagadnień wymieniony w uwadze nie jest
nieuwzględ przedmiotem wyłożenia i w związku z tym uwaga nie była
niona
rozpatrywana.

nieuwzględnio
na

Ad.4.
Brak możliwości uwzględnienia redukcji odległości ogrodzeń od osi
drogi , ze względów funkcjonalnych drogi.
nieuwzględ
niona

nieuwzględnio
na

Ad.5
Przewidywany sposób zagospodarowania wymaga zachowania
wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

nieuwzględn
nieuwzględnio iona
Ad.5
na
Droga w większości przebiega przez tereny działek sąsiednich i
niemożliwe jest dalsze przesunięcie jej w kierunku północnym

6.Kwestionuje lokalizacje nowo
projektowanej drogi publicznej
8KDD. Proponuje przesunięcie drogi
8KDD w kierunku północnym.

nieuwzględn
iona
* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK
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Wyjaśnienia uzupełniające:
Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
6WXGLXP±QDOHĪ\SU]H]WRUR]XPLHü6WXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.UDNRZDSU]\MĊWH8FKZDáą1U;,,5DG\0LDVWD.UDNRZD]GQLDNZLHWQLDU
Planie – należy przez to rozumieć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka”
Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 3, część II b do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa z dnia

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „OSIEDLE ŁOKIETKA”
Część II b - dotyczy uwag 146- 254

Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 14 kwietnia 2011 r. do 18 maja 2011 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, a także uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wniesionych w terminie
określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 1 czerwca 2011 r.
Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1328/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.. rozpatrzył uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „osiedle Łokietka” (w tym uwagi zgłoszone w postępowaniu w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu) i wprowadził zmiany do projektu planu wynikające z uwzględnienia uwag.

Symbole terenów i paragrafy użyte w uwagach i w rozstrzygnięciu tych uwag odnoszą się do tekstu i rysunku projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, a nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia.

Lp.

Nr
uwagi

1

146

2

146

Nazwisko
i imię
Data
Jednostka
wniesienia
organizacja
(wpływu)
(adres
uwagi
zgłaszającego
uwagi w aktach)
3

27.05.2011

4

Oznaczenie
nieruchomośc
i, której
dotyczy
uwaga
(działka,
obręb)

Treść uwagi

5

[...]*
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

146a

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

6

7

Rozstrzygniecie Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie
rozpatrzenia uwagi
uwaga
nieuwzględnio
na przez
Prezydenta
Miasta
Krakowa
8

Dz. 406
obręb 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględni
ona

Dz. 402
obręb 33

4 MU1

nieuwzględni
ona

1

uwaga nie
uwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa
9

Uwagi
(informacje, wyjaśnienia sposobu rozpatrzenia uwagi)

10

nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma

147

147

147a

147b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 702
obręb 33

4 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 711
obręb 33

4 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 712
obr. 33

3 KDD

nieuwzględni
ona

2

nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 388
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 389
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 702
obręb 33

4 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3 MN4,
3 KDD, 4 MU 1

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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wskazane w projekcie planu
miejscowego.

150a

151

151

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 699
obręb 33

4 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 406
obręb 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 402
obręb 33

4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 406
obręb 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 402
obręb 33

4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 414
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 MN4, 4 MU1,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 687
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 688

1 MU1, 4 MN4,

nieuwzględni

nieuwzględniona
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przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

ona

dz. 393/2
obręb 33

4 MN4, 3 KDD,

nieuwzględni
ona

dz. 394/2
obręb 33

4 MN4, 1 MW,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 397
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

6

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

154

154

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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154b
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155
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić

dz. 405
obręb 33

4 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 406
obręb 33

4 MN4, 4MU1,

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

7

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem

wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 399
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

157

157

27.05.2011

[...]*

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

157a

158

158

158a

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie

dz. 390/1
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 393/2
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 397
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 394/2
obręb 33

4 MN4, 1 MW,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

planu miejscowego.

159

159

159a

159b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 393/2
obręb 33

3 KDD, 4 MN4,

nieuwzględni
ona

dz. 394/1
obręb 33

6 MN4,

nieuwzględni
ona

dz. 394/2
obręb 33

4 MN4, 1 MW,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

160

159c

dz. 397
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

159d

dz. 398
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 404
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

160

160a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

160b

161

161

161a
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 409
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 410
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

161b

162

162

27.05.2011

[...]*

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

162a

163

163

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 402
obręb 33

4 MU1,

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

163a

164

164

164a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jakoteren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 693
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 699
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
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165

165
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[...]*

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

165a

166

166

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu

dz. 700
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 390/1
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 393/2
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 397
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej

miejscowego.
.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

166a

166b

167

167
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 398
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 399
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
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części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

167a

168

168

168a

168b
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 414
obręb 33

6 MN4, 4 MU1,
3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem

169

169

169a

169b
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 404
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 409
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 410
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 399
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 4 MU1

nieuwzględni
ona

dz. 404
obręb 33

6 MN4,3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu

dz. 394/2
obręb 33

4 MN4, 1 MW,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 397
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 398
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 389
obręb 33

6 MN4,

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki

miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i

dz. 393/1
obręb 33

6 MN4,

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 394/1
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 416
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 417
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem

zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 416
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 417
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
175

175

175a

175b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 410
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 416
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 417
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
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dz. 393/1
obręb 33

6 MN4,

nieuwzględni
ona

dz. 393/2
obręb 33

4MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

176b

dz. 394/1
obręb 33

6 MN4,

nieuwzględni
ona

176c

dz. 394/2
obręb 33

4MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 397
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 399
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 397
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie

25

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia

byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 398
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 399
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 402
obręb 33

4 MU1

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
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realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma

wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

179a

179b

180

180

180a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 406
obręb 33

4 MU1, 4MN4

nieuwzględni
ona

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 408
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

180b

181

181

181a

181b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 409
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 408
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 415
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie

182

182

27.05.2011

[...]*

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

182a

183

183

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 372
obręb 33

6 MU1, 4MN4

nieuwzględni
ona

dz. 373
obręb 33

4MN4,

nieuwzględni
ona

dz. 409
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
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zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

183a

184

184

184a

184b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 410
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

Dz. 415 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

Dz. 414 obr 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

Dz. 687 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

30

nieuwzględniona

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna

185

185

185a

185b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 687 obr 33

3 MN4, 4 MN4, 6
MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

Dz. 692 obr 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

Dz. 693 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

31

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

186

186
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[...]*

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

186a

668

668

668a

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z

dz. 375
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 377
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

Dz. 399 obr 33

6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

Dz. 403 obr 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie

obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

188

188
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[...]*

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

188a

189

189

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 370
obręb 33

6 MU1, 4MN4

nieuwzględni
ona

dz. 372
obręb 33

6 MU1, 4MN4

nieuwzględni
ona

Dz. 411 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
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zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

189a

189b

191

191
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

Dz. 415 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

Dz. 414 obr 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 377
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

dz. 369
obręb 33

6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 375
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 377
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
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dz. 703
obręb 33

4 MU1, 4MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 709
obręb 33

4 MU1,

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

193b

dz. 710
obręb 33

4 MU1, 4MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

193c

dz. 711
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 712
obręb 33

3 MN4, 3 KDD

dz. 691
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

dz. 693
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 3 MN4
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględni nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
ona
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględni nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
ona
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
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dz. 699
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona
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dz. 700
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

194d

dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3 MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 699
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6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 700
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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4 MN4, 3 MN4,
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nieuwzględni
ona
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dz. 702
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3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 703
obręb 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględni
ona

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 369
obręb 33

6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

dz. 393/1
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 394/1
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 397
obręb 33

6 MN4, 4 MN4

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 402
obręb 33

4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma

dz. 410
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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201

200b

dz. 416
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

200c

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

200d

dz. 417
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 4 MU1

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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Przeznaczyć działkę jako teren
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odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej

miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

201a

201b

202

202
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 404
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 409
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 408
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
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części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

202a

202b

203

203

203a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i

dz. 411
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 410
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 408
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem

zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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204
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204a
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 413
obręb 33

6 MU1, 4 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 414
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 MN4, 4 MU1,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 688
obręb 33

4 MU1, 4 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 408
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 409
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
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Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
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jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 692
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 699
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD, 4 MN4

nieuwzględni
ona

Dz. 693 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
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części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 699 obr 33

6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

207b

Dz. 700 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

207c

Dz 713 obr 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

Dz. 700 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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208
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
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wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem

odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
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miejscowego.

Dz. 713 obr 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględni
ona

Dz. 714 obr 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględni
ona

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
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wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
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dz. 408
obręb 33

4 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 415
obręb 33

4 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 414
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 4 MU1,
6 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 687
obręb 33

4 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 6 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 399
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

212

212

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

212a

212b

213

213

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 711
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 702
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3 MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 417
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

213a

214

214

214a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 414
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 3 MN4,
4 MU1

nieuwzględni
ona

dz. 712
obręb 33

3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 714
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

215

215

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

215a

215b

216

216

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 408
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 713
obręb 33

3 MN4, 6MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 700
obręb 33

3 MN4, 6MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

216b

dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

216c

dz. 702
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

216a
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 711
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 394/2
obręb 33

1 MW, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 397
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

Nieuwzględnion
a

dz. 398
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 414
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD, 6 MN4,
4 MU1

nieuwzględni
ona

dz. 413
obręb 33

4 MU1, 4MN4

nieuwzględni
ona
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części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
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Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 388
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 389
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 368
obręb 33

6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 369
obręb 33

6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z

221

221

27.05.2011

[...]*

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z

dz. 404
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 409
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna

obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 399
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dz. 398
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3 KDD
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3 KDD
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do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 403
obręb 33

4 MN4, 6MN4,
3 KDD, 4 MU1

nieuwzględni
ona

dz. 410
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 416
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 417
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 693
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 699
obręb 33

6 MN4, 3MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 700
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 713
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 399
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD, 4 MU1

nieuwzględni
ona
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części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 687
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD, 3 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 692
obręb 33

6 MN4, 3 KDD,
3 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 693
obręb 33

6 MN4, 4MN4, 3
KDD, 3 MN4

nieuwzględni
ona
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wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma

dz. 414
obręb 33

6 MN43 MN4,
4 MN4, 4 MU1,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 687
obręb 33

6 MN43 MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia

Jeśli spełnienie powyższego nie

68

byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

232a

232b

233

233

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 414
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD 6 MN4,
4 MU1,

nieuwzględni
ona

dz. 413
obręb 33

4 MU1, 4 MN4,

nieuwzględni
ona

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
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realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

233a

233b

234

234

234a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 414
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 6 MN4,
4 MU1

nieuwzględni
ona

dz. 408
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

planu miejscowego.

234b

235

235

235a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 693
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 6 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 699
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 6 MN4

nieuwzględni
ona
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

236

235b

dz. 700
obręb 33

3 MN4, 3 KDD,
6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

235c

dz. 713
obręb 33

3 MN4, 3 KDD,
6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 413
obręb 33

4 MU1, 4 MN4,

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

236

236a
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w

uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 414
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 4 MU1,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 693
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 699
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona
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przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
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Przeznaczyć działkę jakoteren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 700
obręb 33

3 MN4, 6 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 389
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 393/1
obręb 33

6MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 394/1
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 397
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 398
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 399
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 408
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 414
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 6 MN4,
4 MU1

nieuwzględni
ona

dz. 687
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 6 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD,

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i

dz. 408
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 411
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 687
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 3 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 692
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej

uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 693
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 3 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 411
obręb 33

4 MN4, 3 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 415
obręb 33

4 MN4, 3 MN4

nieuwzględni
ona
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części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 414
obręb 33

4 MN4, 3 MN4,
6 MN4, 4 MU1

nieuwzględni
ona

dz. 700
obręb 33

3 MN4, 6 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 713
obręb 33

3 MN4, 6 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 714
obręb 33

3 MN4, 6 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.

246

246

246a

246b

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 687
obręb 33

3 MN4, 6 MN4,
3 KDD, 4 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 692
obręb 33

3 MN4, 6 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 693
obręb 33

3 MN4, 6 MN4,
3 KDD, 4 MN4

nieuwzględni
ona
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

246c

247

247

31.05.2011

[...]*

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

247a

248

248

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 691
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 390/1
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 393/2
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględni
ona

dz. 405
obręb 33

3 MN4, 3 KDD,
4 MN4

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

248a

249

249

249a

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 403
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 4 MU1

nieuwzględni
ona

dz. 397
obręb 33

4 MN4, 3 KDD,
6 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 398
obręb 33

4 MN4, 3 KDD,
6 MN4

nieuwzględni
ona
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

249b

250

250

250a

250b

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 399
obręb 33

4 MN4, 3 KDD,
6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 389
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 393/1
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona

dz. 394/1
obręb 33

6 MN4

nieuwzględni
ona

nieuwzględniona
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

251

251

251a

251b

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 693
obręb 33

4 MN4, 3 KDD,
6 MN4, 3 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 699
obręb 33

4 MN4, 3 KDD,
6 MN4, 3 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 700
obręb 33

3 KDD, 6 MN4,
3 MN4

nieuwzględni
ona
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

252

252

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jakoteren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

252a

252b

253

253

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 399
obręb 33

4 MN4, 3 KDD,
6 MN4,

nieuwzględni
ona

dz. 403
obręb 33

4 MN4, 3 KDD,
6 MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

dz. 404
obręb 33

3 KDD, 6 MN4,
3 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 404
obręb 33

3 KDD, 6 MN4,
3 MN4

nieuwzględni
ona
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nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

253a

253b

254

254

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 409
obręb 33

3 KDD, 6 MN4,
3 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 410
obręb 33

3 KDD, 6 MN4,
3 MN4

nieuwzględni
ona

dz. 399
obręb 33

4 MN4, 3 KDD,
6 MN4

nieuwzględni
ona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przeznaczenie działki jako
terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

254a

jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 403
obręb 33

4 MN4, 3 KDD,
6 MN4, 4MU1

nieuwzględni
ona

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma
nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

Wyjaśnienia uzupełniające:
Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
6WXGLXP±QDOHĪ\SU]H]WRUR]XPLHü6WXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.UDNRZDSU]\MĊWH8FKZDáą1U;,,5DG\0LDVWD.UDNRZD]GQLDNZLHWQLDU
- Planie – należy przez to rozumieć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka” 
 Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 3, Część II c do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa z dnia

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „OSIEDLE ŁOKIETKA”
Część II c - Dotyczy uwag 255- 412

Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 14 kwietnia 2011 r. do 18 maja 2011 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, a także uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wniesionych w terminie
określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 1 czerwca 2011 r.
Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1328/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. rozpatrzył uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „osiedle Łokietka” (w tym uwagi zgłoszone w postępowaniu w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu) i wprowadził zmiany do projektu planu wynikające z uwzględnienia uwag.

Symbole terenów i paragrafy użyte w uwagach i w rozstrzygnięciu tych uwag odnoszą się do tekstu i rysunku projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, a nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia.

Lp.

Nr
uwagi

1

255

2

255

255a

Nazwisko
i imię
Data
Jednostka
wniesienia
organizacja
(wpływu)
(adres
uwagi
zgłaszającego
uwagi w aktach)
3

31.05.2011

4

[...]*

Oznaczenie
nieruchomośc
i, której
dotyczy
uwaga
(działka,
obręb)

Treść uwagi

5

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

6

7

Rozstrzygniecie Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie
rozpatrzenia uwagi
uwaga
nieuwzględnio
na przez
Prezydenta
Miasta
Krakowa
8

uwaga nie
uwzględniona przez
Radę Miasta
Krakowa
9

6 MN4, 3 KDD,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 377, obr. 33 6 MN4, 3 KDD,
4MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 369
obręb 33

1

Uwagi
(informacje, wyjaśnienia sposobu rozpatrzenia uwagi)

10

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
256

256

256a

256b

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 373
obręb 33

4MN4,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 374
obręb 33

4 MN4,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 378
obręb 33

4 MN4, 6 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

2

257

257

257a

257b

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 370
obręb 33

4 MN4, 6 MU2

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 373
obręb 33

4 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz 374, obręb
33

4 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

3

258

258

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 375 obr 33

6 MN4, 3 KDD,
4MN4.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 384
obręb 33

6MN4, 4 MN4, 6
MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

259

259

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z

4

obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

259a

259b

260

260

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 387
obręb 33

6MN4, 4 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 390/1
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z

Dz. 388 obr. 33 6 MN4,

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu

5

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

260a

261

261

261a

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Dz 389 obr 33

6 MN4,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 399
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4, 4
MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

6

262

261b

dz. 404
obręb 33

6MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

261c

dz. 405
obręb 33

4MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 404
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.

262

261.05.2011 [...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu

7

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

miejscowego.

262a

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 409, obr 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

8

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

262b

263

263

263a

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 410 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 399
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

9

263b

264

264

264a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

404, obr. 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 390/1
obręb 33

4MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 393/2
obręb 33

4MN4, 3KDD

nieuwzględnion nieuwzględniona
a

10

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
265

265

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

265a

266

266

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 403
obręb 33

4 MN4, 6 MN4, 4
MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 405
obręb 33

4MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 368
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można

11

wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

266a

266b

267

267

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
dz. 369
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 375
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 410
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
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dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

267a

267b

268

268

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
dz. 416
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 417
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

Dz.404, Obr 33 6 MN4, 3 MN4, 3
KDD

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki

13

redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

268 a

268b

269

269

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 409, Obr
33.

6 MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 410, Obr
33.

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 399
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
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zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

269a

269b

270

270

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

części pisma.
dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 404
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 389
obręb 33

6 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
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dz. 393/1
obręb 33

6 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

270b

394/1

6MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

270c

388

6MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

270a

redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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271

271

271a

271b

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 368
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 369
obręb 33

6MN4, 3KDD,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 375, obr..
33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
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wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
272

272

272a

272b

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 411
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz 415
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 414
obręb 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
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przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
273

273

273a

273b

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.700, Obr 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.713, Obr 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.714, Obr 33 6MN4,
3KDD,3MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
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zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
274

274

274a

274b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 394/2
obręb 33

4MN4, 1 MW, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 397
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 398
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
275

275

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

275a

276

276

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 399
obręb 33

6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 403
obręb 33

6MN4, 4MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 687
obręb 33

3 MN4, 4 MN4, 6
MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
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paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
dz. 692
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 693
obręb 33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 388
obręb 33

6MN4,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
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jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
dz. 389
obręb 33

6MN4,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz.693 obr.33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.699 obr.33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.700 obr.33

3MN4, 6MN4,

nieuwzględnio

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

3KDD

na

Dz.713 0br.33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 415
obręb 33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
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obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.687, obr. 33 MN4, 4 MN4, 6
MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 415
obręb 33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.

Dz 414 obr.33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

3MN4, 4MN4,
3KDD

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
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wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

279a

279b

280

280

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
dz. 414
obręb 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 687
obręb 33

3 MN4, 4 MN4, 6
MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 405
obręb 33

4MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
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280a

280b

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
dz. 408
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 411
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 408
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 411
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 415, obr. 33 3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 368
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 369
obręb 33

6MN4, 3KDD,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 375
obręb 33

6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 377
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 383
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 384
obręb 33

4MN4, 6MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 709, obr.33 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 708/2,
obr.33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla części działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 710
obręb 33

4MN4, 4MU1

4MU1, 1 R, 2
MU2, 3KDD
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285a
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[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 411
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 415
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 414
obręb 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
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[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 687
obręb 33

3 MN4, 4 MN4, 6
MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 692
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 693
obręb 33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 415
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 414
obręb 33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 413 , obr.33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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288

3MN4, 6MN4,
3KDD

Nieuwzględnio nieuwzględniona
na

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

288a

Dz. 713, obr. 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

Nieuwzględnio nieuwzględniona
na

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

288b

Dz 714, obr.33

nieuwzględnio
na

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.

288

24.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz.700, obr.33

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

6MN4, 3KDD

35

nieuwzględniona

nieuwzględniona Projekt planu w całości był wyłożony do
publicznego wglądu od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W
związku, z czym w zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy
zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), nie jest
możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
289

289

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

289a

290

290

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 368
obręb 33

6MN4, 3KDD

Nieuwzględnio nieuwzględniona
na

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 369
obręb 33

6MN4, 3KDD,

Nieuwzględnio nieuwzględniona
na

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 377
obręb 33

6 MN4, 4 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu

36

nieuwzględniona

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
dz. 383
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 384
obręb 33

4MN4, 6MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 388
obręb 33

6MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
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jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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292

292a

24.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
dz. 389
obręb 33

6MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 693
obręb 33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 699
obręb 33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 700
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 389
obręb 33

6MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 393/1
obręb 33

6MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 394/1
obręb 33

6MN4,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
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zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
294

294

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

24.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 390/1
obręb 33

4MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 393/2
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 397
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
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paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

295a

295b

296

296

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 398
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.399, obr.33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 698
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
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przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

296b

dz. 703
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

296c

dz. 710
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim

296a
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treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
296d

297

297

297a

297b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 710 obr 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 709 obr 33

4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach

dz. 709
obręb 33

4MU1

Dz. 703 obr 33
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Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
678

678

678a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 411 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 415 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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678b

299

299

299a

299b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 414 obr 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 703 obr 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 710 obr 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 709 obr 33

4MU1

nieuwzględnio

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
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odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

na

300

300

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 698
obręb 33

4MN4, 4MU1

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
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nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

300a

300b

301

301

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

703,obr.33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 698
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
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dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

301b

dz. 703
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

301c

Dz. 710 obr. 33 4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z

301a

dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
302

302

302a

302b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 698
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 703
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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302c

676

676

676a

676b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 709 obr. 33 4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 702 obr 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 711 obr 33

3 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 712 obr 33

3 KDD,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
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jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
304

304

304a

304b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 700, obr 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 702
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
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wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
305

305

305a

305b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 417
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 416
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 410
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona
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Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
306

306

306a

306b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 694
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 698
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
307

307

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

307a

308

308

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 699, obr.33 4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 700
obręb 33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.700, obr.33

3MN4, 6MN4,
3KDD

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
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Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
i.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej

zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

308a

309

309

309a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

części pisma.
dz. 702
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 700
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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310

310

310a

310b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 402
obręb 33

4MU1,

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

Dz. 406, obr 33 4MN4, 4MU1

56

nieuwzględnio
na

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z

późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

311

311

3005.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 712
obręb 33

3 KDD,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 702
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 711
obręb 33

3 KDD, 3 MN4, 4
MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
i.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

312

312

312a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
312b

313

314

313

314

30.05.2011

30.05.2011

[...]*

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy

dz. 712
obręb 33

3 KDD,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.712 obręb
33

3 KDD,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 702
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

58

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
indywidualnym. *
*

314a

314b

315

315

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 711
obręb 33

3 KDD, 3 MN4, 4
MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 712
obręb 33

3 KDD,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 713
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki

Przeznaczyć działkę ,jako teren

59

zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

315a

316

316

316a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
dz. 700
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 702
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 711
obręb 33

3 KDD, 3 MN4, 4
MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
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zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
316b

317

317

317a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 712
obręb 33

3 KDD,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 694
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 698
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona
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Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

317b

318

318

318a

318b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 701
obręb 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 411
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 408
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 405

4MN4, 3 MN4, 3

nieuwzględnio

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
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319

319a

319b
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[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

obręb 33

KDD

na

dz. 416
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 410
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 409
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
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odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

320
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320a

320b
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[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 414
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 415
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 411
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
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przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
321

321

321a

321b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 415, obr 33 3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 411, obr 33 3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 408, obr 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
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jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
322

322

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

322a

323

323

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

25.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 405
obręb 33

4MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 390/1
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona
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Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

323a

324

324

324a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

dz. 393/2
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 405
obręb 33

4MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
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części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
325

325

325a

325b

26.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 397
obręb 25

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 398
obręb 25

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 399
obręb 25

6 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
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wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
326

326

30.05.2011

[...]*

327

dz. 390/1
obręb 33

Jeśli spełnienie wniosku nie byłoby
możliwe, wnoszę o zmianę zapisów
planu, w taki sposób, aby na działce
było możliwe wybudowanie domu
jednorodzinnego, np. poprzez
wprowadzenie w §43 ust 2 pkt 2 o
budynki jednorodzinne, co będzie
wiązało się z dopuszczeniem
zabudowy jednorodzinnej w terenach
rolnych, zmianę postulowaną
również można wprowadzić przez
dodatnie kolejnej jednostki
dz. 393/2
redakcyjnej, która zawierałaby
obręb 33
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych, w granicach
którego znajduje się powyższa
działka.

326a

327

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz.700, Obr 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki

Jeśli spełnienie powyższego nie
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byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
dz.713, Obr 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz.714, Obr 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 702
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
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wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
dz. 711
zagospodarowanie jednego z
obręb 33
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

3 KDD, 3 MN4, 4
MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 712
obręb 33

3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 702
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
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wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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328b

329

329
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
dz. 711
obręb 33

3 KDD, 3 MN4, 4
MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 712
obręb 33

3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 694
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można

72

wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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dz. 698
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 701

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę ,jako teren
dz. 712
zabudowy mieszkaniowej
obręb 33
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

331b

332

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

3 KDD, 3 MN4, 4
MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

dz. 712
obręb 33

3 KDD

nieuwzględnion nieuwzględniona
a

dz. 712
obręb 33

3 KDD

nieuwzględnio
na

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
dz. 711
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

331a

332

4MN4, 3MN4,
3KDD

dz. 702
obręb 33

30,.05.2011 [...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

74

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
333

333

333a

30,.05.2011 [...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 702
obręb 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 711
obręb 33

3 KDD, 3 MN4, 4
MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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333b

334

334

334a

334b

30,.05.2011 [...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 712
obręb 33

3 KDD

nieuwzględnion nieuwzględniona
a

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 694
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 698
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

dz. 701
obręb 33

4MN4, 3MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
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zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

335

335

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz.312
obręb 25

7R

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

dz. 312
obręb 25

7R

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
336

336

29.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
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obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

337

337

31.05.2011

[...]*

Wnoszę sprzeciw wobec propozycji Dz. 168/3, obr. 3MN2, 3 KDW2
wybudowania drogi wewnętrznej nr 32
13 KDW2 przebiegając przez dz.
168/6.
Proponowana nowa droga
wewnętrzna przechodzi przez
posesję, która jest zagospodarowana i
otoczona kamiennym ogrodzeniem,
obok znajdują się łąki, które można
przeznaczyć na ten cel.

337a

338

338

Dz.168/6
obr.32

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

3MN2, 3 KDW2

Dz. 413, obr. 33 4 MN4, 4 MU1

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można

78

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest
niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W
pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części
projektu planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Ustalone dla pozostałych części działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest
niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W
pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części
projektu planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Ustalone dla pozostałych części działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

338a

339

339

339a

30.05.2011

[...]*

wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 414
obręb 33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 399
obręb 33

6MN4 ,4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 403
obręb 33

4MN4, ,6MN4,
3KDD, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

dz. 404
obręb 33

6MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 404
obręb 33

6MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 409, obr 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 410 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 403
obręb 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 405
obręb 33

4MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 390/1
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 393/2
obręb 33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 410 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
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zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 416
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 417
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 403, obr 33 6 MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3 KDD

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i

83

Dz. 405, obr .33 3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

344b

Dz. 408, obr
33345

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

344c

Dz. 411, obr. 33 3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

344a

zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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345

345

345a

345b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 702, obr. 33 3 MN4, 4 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.713, obr.33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz.700, obr 33

6 MN4, 4 MN43
MN4, 3KDD

6 MN4, 3 MN4, 3
KDD
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346

346

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 712, obr 33 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 694, obr 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 698, obr.33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
347

347

347a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

86

347b

348

348

30.05.2010

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 701, obr. 33 4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 712, obr.33 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.

Dz. 694, obr.33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

349

349

30.05.2010

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej

87

jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

349a

349b

350

350

350a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 698, obr.33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.701, obr. 33 4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 402 obr 33

4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 403 obr 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona
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przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu

wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
350b

351

351

351a

4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 411, obr. 33 3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 415, obr.33 3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

Dz. 406 obr 33

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
351b

352

352

352a

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 389, obr.33 6 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 393/1,
obr.33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.

Dz.414, obr.33

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 6 MN4,
4 MU1,

6 MN4
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352b

353

353

353a

353b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 390/1,
obr.33

4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 402 obr 33

4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 403 obr 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 406 obr 33

4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
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planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
354

354

27.052011.

[...]*

354a

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 312, obr 25 7 R

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.313, obr.25

7R

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 394/2 obr
33

4MN4, 1 MW,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

355

355

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
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Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

355a

355b

356

356

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 397 obr 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 398 obr 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 702 obr 33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
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uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

356a

356b

357

357

357a

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i

Dz. 711 obr 33

3 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 712 obr 33

3 KDD,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 240, obr.24 18 MU2, 5KDW1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.245, obr.24

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest
niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W
pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części
projektu planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Ustalone dla pozostałych części działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się

17 MU2

94

uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

358

358

358a

358b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Dz. 368, obr.33 6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 369, obr.33 6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.375, obr.33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej

6 MN4, 4 MN4, 3
KDD
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zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
359

359

359a

359b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 403, obr.33 6 MN4, 4 MN4, 4
MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.404, obr.33

6 MN4 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.409, obr. 33 6 MN4 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
360

360

360a

360b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 404, obr.33 6 MN4 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 409, obr. 33 6 MN4 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.410, obr. 33 6 MN4 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
360c

361

361

361a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 416, obr. 33 6 MN4 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 410, obr.33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 416, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
362

362

362a

362b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 398, obr.33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.397, obr 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.394/1, obr
33

6 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona
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Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

362c

363

363

27.05.2011

[...]*

364

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

363a

364

1 MW, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 397, obr.33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 398, obr.33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.403, obr.33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.394/2,
obr.33

12.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu

6 MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3 KDD
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Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

364a

Dz. 399, obr.33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 398, obr. 33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 368, obr.33 6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy

.

364b

365

365

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

365a

366

366

336a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 402, obr .33 4 MU1,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 406, obr.33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim

Dz.369, obr.33

6 MN4, 3 KDD
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367

367

27.05.2011

[...]*

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

367a

368

368

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

28.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

6 MN4,3 MN4, 4
MN4, 4 MU1,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 687, obr.33 6 MN4,3 MN4, 4
MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 414, obr.33 6 MN4,3 MN4,
4 MN4, 4 MU1, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

Dz.414, obr.33

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki

103

jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
chwalenia Zmian SUiKZP.

368a

369

369

369a

19.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.415, obr.415 3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 405, obr.33 3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.403, obr.33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

6 MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3 KDD
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

370

371

370

371

371a

19.05.2011

27.05.2011

[...]*

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Uchwalenia Zmian SUiKZP.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 399, obr. 33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 398, obr 33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

Dz.399, obr.33
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372

372

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

372a

372b

373

373
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 710, obr 33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 709 obr 33

4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 708/2,
obr.33

4 MU1,2MU2
3 KDD, 1R

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 710, obr 33 4 MN4, 4 MU1
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla części działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

373a

373b

374

374
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Dz. 709 obr 33

4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 708/2,
obr.33

2MU2, 4 MU1,
1 R, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla części działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 397, obr.33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
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jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

374a

375

375

375a
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz.398, obr.33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz..394/2,
obr.33

4 MN4, 1 MW,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz.397, obr 33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona
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Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

375b

376

376

376a

27.05.2011
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 398, obr.33 6 MN4, 4 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 693, obr.33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 3 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.699, obr.33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD, 3 MN4
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376b

Dz. 700, obr.33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

376c

Dz. 713, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 415, obr. 33 3 MN4, 4 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

377
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
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Dz. 413, obr 33 4 MU1, 4 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 402, obr. 33 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz.406, obr. 33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 711, obr.33 3 MN4, 4 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.

Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
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jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

391a
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Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 415, obr 33 3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 414 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 4 MU1,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 712, obr.33

3 KDD

112

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
381

381

381a

381b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.687, obr.33

4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.688, obr.33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz.692, obr. 33 3MN4, 6MN4,
3KDD,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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382

381c

Dz.691, obr.33

4MN4, 3KDD,
3 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

381d

Dz. 693, obr.3

4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.402, obr 33

4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach

382

382a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i

Dz. 406, obr.33 4 MN4, 4 MU1

114

planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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383a

383b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 411, obr.33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 415, obr.33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz..413, obr.33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
384

384

384a

384b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 409, obr 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 408, obr.33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 410, obr. 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

385

384c

Dz.411, obr. 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

384d

Dz. 416, obr.33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 399, obr.33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

385

21.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
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paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

385a

386

386

386a

21.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz.403, obr. 33 4MN4, 6MN4,
4 MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 415, obr. 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 414, obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4,
4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
386b

387

387

387a

18.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 687, obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 394/1,
obr.33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

6MN4,

Dz. 397, obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD
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388

388

388a

388b

19.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 387, obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 390/1, obr. 4MN4, 3KDD
33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 393/2, obr. 4MN4, 3KDD
33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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389

389

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Jeśli spełnienie powyższego nie
byłoby możliwe wnioskodawca
wnosi o przekwalifikowanie działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

389a

389b

390

390

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 703, obr. 33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 710, obr. 33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 709, obr. 33 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 693 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez

121

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.

wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 702 obr. 33 4MN4,3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

390b

Dz. 699 obr. 33 4MN4,3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

390c

Dz. 700 obr. 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

390a

122

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
390d

391

391

391a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 701 obr. 33 4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 688 obr. 33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 692 obr. 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
391b

Dz. 691 obr. 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

391c

Dz. 693 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

391d

Dz. 699 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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392

392

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

392a

393

393

393a

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 393/1 obr.
33

6 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 394/1 obr.
33

6 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 377 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 383 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
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wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
393b

394

394

394a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 384 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD, 6 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 710 obr. 33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 709 obr. 33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z

4 MU1
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394b

395

395

395a

395b

2 MU2, 4 MU1,
1 R, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 710 obr. 33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 709 obr. 33 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 708/2 obr.
33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym

Dz. 708/2 obr.
33

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

2 MU2, 4 MU1,
3 KDD, 1R
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przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla części działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
396

396

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 402 obr. 33

4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
397

397

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 687 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
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obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

397a

397b

398

398

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 692 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 693 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 405 obr. 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
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uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

398a

398b

399

399

399a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 403 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 402 obr. 33 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 388 obr. 33 6 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 389 obr. 33 6 MN4

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
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zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
400

400

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

4MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 397 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 390/1 obr.
33

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
401

401

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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402

402

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 370 obr. 33 4 MN4, 6 MU2

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 404 obr. 33 6 MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 409 obr 33

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
403

403

403a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

6 MN4, 3 MN4, 3
KDD
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
403b

Dz. 410 obr. 33 6 MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

403c

Dz. 416 obr. 33 6 MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

403d

Dz. 417 obr. 33 6 MN4, 3 MN4, 3
KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona
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Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

404

404

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 700 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 703 obr. 33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 701 obr. 33 4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
405

405

405a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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405b

406

406

406a

406b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 698 obr. 33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 699 obr. 33 6 MN4, 4 MN4, 3
MN4, 3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 700 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 713 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona
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Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD

406c

407

407

407a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 714 obr. 33 6 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 377 obr. 33 6 MN4, 4 MN4
3 KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 383 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
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W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
407b

408

408

408a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 384 obr. 33 4MN4, 6MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 368 obr. 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 369 obr. 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
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części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
409

409

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

409a

410

410

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 372 obr. 33 4MN4, 6MU1,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 378 obr. 33 4MN4, 6MU1,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 378 obr. 33 4MN4, 6MU1,

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
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wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 373 obr. 33 4MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
*
*i.
Dodatkowo w wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 18 listopad 1993
roku (III ARN 49/93) stwierdzono iż
„w państwie prawa nie ma miejsca
… nadrzędności interesu ogólnego
nad interesem indywidualnym.
Dz. 374 obr. 33 4MN4,

410a

410b

411

411a

411b

28.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę ,jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14R)i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 313 obr. 25 7 R

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Dz. 314 obr. 25 7 R

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona
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późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z
późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.
Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

412

412

412a

412b

31.05.2011

[...]*

Brak zgody na przeznaczenie
Dz. 150 obr. 33 21 MU2, 5KDD
terenów pod tereny 1ZP/US. Działki
spełniają 5 podstawowych przesłanek
do uzyskania decyzji o warunkach
zabudowy, o których mowa w
ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowo planowanie terenów
zieleni publicznej nie ma
uzasadnienia z uwagi na brak
kontynuacji tej funkcji w
otaczającym terenie, sąsiadują z
terenami zabudowy mieszkaniowej i
ta funkcja jest tu logicznie
uzasadniona. Teren nie koliduje ze
strefą wysokiego napięcia, nie biegną
tam cieki wodne. Tereny te powinny
stać się terenami z zabudową
mieszkaniową o niskiej
Dz. 146 obr. 33 1 ZP/US, 2 WU1,
intensywności z zachowaniem dużej
16 KDD
ilości powierzchni biologicznie
czynnej.
Jednocześnie nie przychylenie się do
uwag i uchwalenie planu z obecnym
przeznaczeniem ZP/US przełoży się
na wykup tych nieruchomości.
1 ZP/US, 16KDD
Dz. 149/1,149/2

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy
części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu
wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy
a pozostałe tereny nie mogą być przeznaczone do zabudowy z
uwagi na ustalenia obowiązującego SUIKZP.

nieuwzględnio
na

nieuwzględniona

na mapie na której został sporządzony plan nie występują
działkiał149/1,149/2. Uwagę rozpatrzono w stosunku do działki
nr 149 obr 33.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy
a pozostałe tereny nie mogą być przeznaczone do zabudowy z
uwagi na ustalenia obowiązującego SUIKZP.

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

Wyjaśnienia uzupełniające:
Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
6WXGLXP±QDOHĪ\SU]H]WRUR]XPLHü6WXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.UDNRZDSU]\MĊWH8FKZDáą1U;,,5DG\0LDVWD.UDNRZD]GQLDNZLHWQLDU
- Planie – należy przez to rozumieć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka” 
-Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 3, część II d do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa z dnia

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „OSIEDLE ŁOKIETKA”
Część IId. Dotyczy uwag 413- 550

Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 14 kwietnia 2011 r. do 18 maja 2011 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, a także uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wniesionych w terminie
określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 1 czerwca 2011 r.
Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1328/2011 z dnia 21 czerwca 2011r.. rozpatrzył uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „osiedle Łokietka” (w tym uwagi zgłoszone w postępowaniu w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu) i wprowadził zmiany do projektu planu wynikające z uwzględnienia uwag.

Symbole terenów i paragrafy użyte w uwagach i w rozstrzygnięciu tych uwag odnoszą się do tekstu i rysunku projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, a nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia.

Lp.

Nr
uwagi

1

413

2

413

413a

Nazwisko
i imię
Data
Jednostka
wniesienia
organizacja
(wpływu)
(adres
uwagi
zgłaszającego
uwagi w aktach)
3

01.06.2011

4

[...]*

Oznaczenie
nieruchomośc
i, której
dotyczy
uwaga
(działka,
obręb)

Treść uwagi

5

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

6

7

Rozstrzygniecie Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie
rozpatrzenia uwagi
uwaga
nieuwzględnio
na przez
Prezydenta
Miasta
Krakowa
8

uwaga nie
uwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa
9

Uwagi
(informacje, wyjaśnienia sposobu rozpatrzenia uwagi)

10

Dz.405
obręb 33

3MN4,4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.408 obręb
33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

1

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
413b

414

414

414a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.411 obręb
33

4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.397
obręb 33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.394/1
obręb 33

6 MN4,

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

2

414b

415

415

415a

415b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.394/2
obręb 33

4MN4, 3 KDD,
1MW

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 394/2 obr
33

4MN4, 1 MW,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu

Dz. 397 obr 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

Dz. 398 obr .33 4MN4, 6MN4,
3KDD
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planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
416

416

416a

416b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.700
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.713
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.714
obręb 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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417b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.394/2
obręb 33

4MN4,
3 KDD,1MW

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.397
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.398
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

418

418

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

418a

418b

419

419

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz.373
obręb 33

4MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz.374
obręb 33

4MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz.378
obręb 33

4 MN4, 6 MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz.375
obręb 33

6 MN4, 3 KDD,
4MN4.

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu

6

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
420

420

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz.377/1
obręb 24

10MN3

nieuwzględnio nieuwzględnione Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu
na
nie występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę
uwzględniono działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 245
obręb 24

17 MU2

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
421

421

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
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redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
422

422

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 245
obręb 24

17 MU2

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 240
obręb 24

18 MU2, 5KDW1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
423

423

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

.
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424

424

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz.377/1
obręb 24

10MN3

nieuwzględnio nieuwzględnione Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu
na
nie występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę
uwzględniono działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz.702
obręb 33

4MN4,3MN4,
3KDD

Dz.711
obręb 33

3 KDD, 3 MN4,
4 MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
425

425

425a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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425b

426

426

426a

426b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.712
obręb 33

3 KDD

Dz.687
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

Dz.414
obręb 33

6 MN4,3 MN4,
4 MN4, 4 MU1,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.417
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
427

427

427a

427b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.699
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.693
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.691
obręb 33

4MN4, 3KDD,
3 MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz.694
obręb 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

Dz.690/2
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

Dz.688
obręb 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

Dz.415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

Przeznaczyć działkę jako teren
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
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zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.410
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.416
obręb 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.417
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

Dz.413
obręb 33

4 MN4, 4 MU1

Dz.414
obręb 33

6 MN4,3 MN4,
4 MN4, 4 MU1,
3 KDD
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.415
obręb 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.411
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.

Dz. 710 obr. 33 4MN4, 4MU1

Dz. 709 obr. 33 4MU1
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
433b

434

434

434a

4MU1, 2MU2, 1R, nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
3KDD
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
części działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację
wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 415 obr. 33 3MN4, 4MN4,
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
3KDD
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 708/2 obr
33

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 413 obr. 33 4 MN4, 4 MU1,

16

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

434b

435

435

435a

435b

Dz. 414 obr. 33 3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 389 obr. 33 6MN4

Dz. 390/1 obr.
33

4 MN4, 3KDD

Dz. 393/1 obr.
33

6 MN4
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

435c

436

436

436a

436b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 393/2 obr.
33

4MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

Dz. 393/2 obr.
33

4MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

Dz. 394/1 obr.
33

6MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

Dz. 394/2 obr.
33

4MN4, 1 MW,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
na
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
437

437

437a

437b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 394/1
obr.33

6MN4

Dz. 394/2 obr.
33

4MN4, 1 MW,
3KDD

Dz. 397 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD
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nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
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Dz. 398 obr. 33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 398 obr. 33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

Dz. 399 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 403 obr. 33 4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 388 obr. 33 6MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 389 obr. 33 6MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 393/1 obr.
33

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.

6 MN4

21

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
440
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30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.702 obr. 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 711 obr. 33 3 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 712 obr. 33 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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441

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 416 obr.33 6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.417 obr. 33 6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 375 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Dz. 414 obr. 33 6MN4, 4MN4,
3MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 687 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
4MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

443b

Dz. 688 obr. 33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

443c

Dz. 692 obr. 33 6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu

443

443a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
443d

444

444

444a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 691 obr. 33 3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 714 obr. 33 6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

Dz. 712 obr. 33 3KDD
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30.05.2011

[...]*
[...]*

[...]*

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 114/2 obr.
32

15MN4, 9KDW2

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 383 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.384 obr. 33 4MN4, 6MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia

Przeznaczyć działkę jako teren
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realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
448
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448a

448b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 415 obr. 33 3 MN4, 4MN4,
3 KDD,

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 417 obr. 33 6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 414 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
4MN4, 3 KDD,
4 MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
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planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

449

448c

Dz. 687 obr 33 6 MN4, 3MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

448d

Dz. 688 obr. 33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 95 obr. 33

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

449

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

3MN3, 4KDW1

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
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jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
450

450

450a

450b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.

Dz. 394/1 obr.
33

6 MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 394/2 obr.
33

4MN4, 1 MW,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 397 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

451

450c

Dz. 398 obr. 33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

450d

Dz. 399 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 402 obr. 33 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.

451

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
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wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
452

452

452a

452b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 405 obr 33 3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 408 obr 33 3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 411 obr. 33 3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
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realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
453

453

453a

453b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 399 obr 33 6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 400 obr. 33 4MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 403 obr. 33 4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
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wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
455

455

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 298 obr. 25 12R

nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

Dz.405 obr 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 408 obr 33 3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
na
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części
projektu planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Ustalone dla pozostałych części działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
456

456

456a

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
456b

457

457

457a

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 411 obr 33 3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 698 obr 33 4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 701 obr 33 4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
457b

Dz. 703 obr 33 4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

457c

Dz. 710 obr. 33 4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

457d

Dz. 709 obr 33 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

457e

Dz. 708 obr 33 4MU1, 2MU2, 1R, nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
3KDD
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
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planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
części działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację
wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
458

458

458a

458b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 698 obr 33 4 MN4, 4 MU1,

Dz. 701 obr 33 4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

Dz. 703 obr 33 4MN4, 4MU1
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nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

459

458c

Dz. 710 obr 33 4MN4, 4MU1

458d

Dz. 709 obr 33 4MU1

459

459a

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 700 obr 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

Dz. 713 obr 33 6MN4, 3MN4,
3KDD
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
na
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD
jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy.
W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części
projektu planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Ustalone dla pozostałych części działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
459b

460

460

460a

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 714 obr 33 6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 693 obr 33 3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 699 obr 33 6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 3 KDD
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460b

Dz. 700 obr. 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

460c

Dz 713 obr 33 6MN4, 3MN4,
3KDD

461

461a

01.06.2011

[...]*

Korekta umiejscowienia drogi
Dz. 184/3
publicznej dojazdowej 8KDD, tak
obr. 32
aby oś drogi pokrywała się z granicą
działek 184/3 183/4 od strony ulicy
Kaczorówka. Obecnie główna
powierzchnia drogi realizowana jest
kosztem działek p. Widłaka

Dz. 183/4
obr. 32

7MN4, 8KDD

7MN4

39

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
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Wnosi o uwzględnienie działki pod
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinna i uwzględnienie
odpowiednich parametrów
zabudowy wskazanych w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.
nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

Dz. 313 obr. 25 7R

Dz. 314 obr. 25 7R

Dz. 240 obr. 24 18 MU2, 5KDW1
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 245 obr. 24 17 MU2

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 377/1 obr.
24

10MN3

nieuwzględnio nieuwzględnione Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu
na
nie występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę
uwzględniono działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 377/1 obr.
24

10MN3

nieuwzględnio nieuwzględnione Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu
na
nie występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę
uwzględniono działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej

41

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
468

468

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

10MN3

nieuwzględnio nieuwzględnione Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu
na
nie występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę
uwzględniono działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 245 obr. 24 17 MU2

nieuwzględnio nieuwzględnione
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 377/1 obr.
24

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
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470

471

472

470

471

472

30.05.2011

30.05.2011

31.05.2011

[...]*

[...]*

[...]*

obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 377/1 obr.
24

10MN3

Dz. 240 obr. 24 18 MU2, 5KDW1

nieuwzględnio nieuwzględnione Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu
na
nie występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę
uwzględniono działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
.

Dz. 240 obr. 24 18 MU2, 5KDW1

43

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

472a

473

474

473

474

30.05.2011

30.05.2011

[...]*

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 245 obr. 24 17 MU2

.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 377/1 obr.
24

10MN3

nieuwzględnio nieuwzględnione Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu
na
nie występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę
uwzględniono działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 377/1 obr.
24

10MN3

nieuwzględnio nieuwzględnione Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu
na
nie występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę
uwzględniono działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
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475

475

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

475a

476

476

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 240 obr 24 18 MU2, 5KDW1

Dz. 245 obr. 24 17 MU2

Dz, 415 obr 33 3MN4, 4MN4,
3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez

45

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

476a

476b

477

477

02.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 414 obr. 33 3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 413 obr 33 4 MU1, 4 MN4,

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 404 obr 33 6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby

46

zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

477a

478

Dz. 409 obr 33 6MN4, 3MN4,
3KDD

477b

Dz. 410 obr 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

477c

Dz. 416 obr. 33 3 MN4, 6 MN4,
3 KDD

478

02.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 698 obr. 33 4 MN4, 4 MU1

47

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Dz. 701 obr. 33 4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

478b

Dz. 703 obr. 33 4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

478c

Dz. 710 obr. 33 4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

478a

48

478d

479

479

479a

479b

Dz. 709 obr. 33 4MU1
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 394/2 obr.
33

4MN4, 1 MW,
3KDD

Dz. 397 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

Dz. 398 obr. 33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.

480

480

480a

480b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 415 obr. 33 3MN4, 4MN4,
3 KDD

Dz. 414 obr. 33 4 MN4, 4 MU1,
3 MN4, 6 MN4,
3 KDD

Dz. 413 obr. 33 4 MU1, 4 MN4
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

481

481

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

481a

481b

482

482

Dz. 411 obr. 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

Dz. 415 obr. 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

Dz. 414 obr. 33 4MN4, 3MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 408 obr 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

51

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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482b
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 411 obr. 33 3 MN3, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 415 obr. 33 3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 415 obr. 33 3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu

52

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 414 obr. 33 3 MN3, 4MN4,
3 KDD, 6 MN4,
4 MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 687 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 399 obr 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
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zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 403 obr. 33 4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz.240 obr 24

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

18 MU2, 5KDW1

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
486

486

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

.

nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

Dz. 295 obr. 25 12R

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
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redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
487

487

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

487a

488

488

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 240 obr. 24 18 MU2, 5KDW1

Dz. 245 obr 24 17 MU2

Dz.700 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 701 obr 33 4MN4, 3MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

488b

Dz. 702 obr 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

488c

Dz. 703 obr 33 4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
na
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

488d

Dz. 709 obr. 33 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
na
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla

488a

zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
489

490

489

490

490a

27.05.2011

27.05.2011

[...]*

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 403 obr 33 4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 390/1 obr
33

4MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 393/2 obr.
33

4MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

57

pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
491

491

491a

491b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 687 obr 33 3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz 692 obr 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz 693 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
492

492

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 399 obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 411 obr 33 3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 416 obr. 33 3 MN4, 6 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
493

493

493a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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493b

Dz. 415 obr 33 3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

493c

Dz. 417 obr 33 6 MN4, 3MN4,
3 KDD

493d

Dz. 414 obr .33 6 MN4, 3MN4,
4 MN4, 4 MU1,
3 KDD
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

494

494

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

494a

494b

495

495

Dz. 417 obr 33 6 MN4, 3MN4,
3 KDD

Dz. 414 obr 33 6 MN4, 3MN4,
4 MN4, 1 MU1,
3 KDD

Dz. 415 obr 33 3MN4, 4MN4,
3 KDD

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 416 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

495a

495b

496

496

Dz. 417 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

Dz. 414 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD, 4 MN4,
4 MU1

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 694 obr. 33 4 MN4, 4 MU1,

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
na
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

496a

dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

496b

497

497

497a

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 698 obr. 33 4 MN4, 4 MU1,

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
na
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 701 obr. 33 3MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
na
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

Dz. 698 obr 33 4 MN4, 4 MU1,

Dz. 701 obr 33 4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD
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497b

498

498

498a

498b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 703 obr 33 4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

Dz. 703 obr. 33 4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

Dz. 710 obr. 33 4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

Dz. 709 obr 33 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione
na
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej

zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Dz. 701 obr 33 4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 397 obr 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

Dz. 394/1 obr
33

6MN4

65

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
na
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

500

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie
na
odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.
Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach
planu będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się
zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

499b

Dz. 394/2 obr
33

4MN4, 1 MW,
3KDD

499c

Dz. 393/1 obr
33

6 MN4

499d

Dz. 393/2 obr.
33

4MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 403 obr 33 4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

500

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

500a

500b

501

501

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 405 obr 33 3 MN4, 4MN4, 3
KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 408 obr 33 3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 313 obr 25 7R

nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
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502

503

502

503

27.05.2011

27.05.2011

[...]*

[...]*

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 313 obr. 25 7R

nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

Dz. 298 obr. 25 12R

nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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504

504

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 298 obr. 25 12R

nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

Dz. 364 obr 33 6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
505

505

505a

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 362 obr 33 6MU1, 4MN4,
6MN4, 3KDD,

69

506

506

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 298 obr. 25 12R

nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

Dz. 397 obr 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 394/1 obr
33

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
507

507

507a

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

6MN4

70

508

507b

Dz. 394/2 obr
33

4MN4, 1 MW,
3KDD

507c

Dz. 393/1 obr
33

6MN4

507d

Dz. 393/2 obr
33

4MN4, 3KDD

508

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 368 obr. 33 6MN4, 3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.

jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

508a

508b

509

509

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 369 obr. 33 6MN4, 3KDD

Dz. 375, obr.
33

6MN4, 4MN4,
3KDD

Dz. 298, obr.
25

12R

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
510

510

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

510a

511

240

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 240, obr.
24

18 MU2, 5KDW1

Dz. 245, obr.
24

17 MU2

Dz. 240, obr.24 18 MU2, 5KDW1

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
512

512

512a

512b

30.05.2011. [...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 410, obr.
33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 416 , obr.
33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 417, obr.
33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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513

513

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

513a

513b

514

514

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

687, obr. 33

4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

693, obr.33

4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

691, obr.33

4MN4, 3KDD,
3 MN4

698, obr. 33

4 MN4, 4 MU1

75

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
701, obr. 33

3MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

514b

703, obr. 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

514c

710, obr. 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

514a

76
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515

515a

515b
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

709, obr. 33

4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

698, obr. 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

701, obr. 33

3MN4, 4 MN4,
4 MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

703, obr. 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
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516

515c

710, obr. 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

515d

709, obr. 33

4MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

404, obr. 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

409, obr. 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione
na

516

516a
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej

517

516b

410, obr. 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

516c

416, obr. 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

403, obr. 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

517
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
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części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
404, obr.33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

409, obr.33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

408, obr. 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
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zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

411, obr. 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

415, obr. 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

405, obr.33

3MN4,4MN4,
3KDD

408, obr. 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

411, obr. 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

399, obr. 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.403, obr. 33 4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 394/2,
obr.33

4MN4, 3 KDD

Dz. 397, obr.
33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 398, obr.
33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Dz. 693, obr.
33

4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 699, obr.
33

4MN4, 3KDD,
3 MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

522b

Dz. 700, obr.
33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

522c

Dz. 713, obr.
33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
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522a

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 415, obr.
33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 414, obr.
33

6 MN4,3 MN4,
4 MN4, 4 MU1,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 687, obr.
33

4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
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realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
524
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524b
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 702, obr.
33

4MN4,3MN4,
3KDD

Dz. 711, obr.
33

3 KDD, 3 MN4,
4 MN4

Dz. 712, obr.33 3 KDD

86

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz.375, obr. 33 6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 375, obr.
33

6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 384, obr.
33

4MN4, 6MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez

87

wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

527a

527b

528

528

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 390/1, obr. 4 MN4, 3KDD
33

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 368, obr.
33

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

Dz. 387, obr.
33

6MN4, 3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez

88

dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

528a

529

529

529a

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
6 MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 369, obr.33 6 MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 377, obr.
33

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 369, obr.
33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD
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530

530

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

530a

530b

531

531

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 373, obr.
33

4MN4,

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 374, obr.
33

4MN4,

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 378, obr.
33

4 MN4, 6 MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 368, obr.33 6MN4, 3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

531a

531b

532

532

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz.369, obr. 33 6 MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 375, obr.33 6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.375, obr. 33 6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
533

533

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

533a

534

534

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz.369, obr. 33 6 MN4, 3 KDD

Dz. 377, obr.
33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

Dz. 373, obr.
33

4MN4,

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

534a

dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

534b

535

535

535a

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 374, obr.
33

4MN4,

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 378, obr.
33

4 MN4, 6 MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 370, obr.
33

6 MU1, 4MN4,

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 373, obr.
33

4MN4,

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
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treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
535b

536

536

536a

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 374, obr 33 4MN4,

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 368, obr.
33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 369, obr.
33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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536b

537

537

Dz.375, obr. 33 6MN4, 4MN4,
3KDD

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 375, obr.
33

6MN4, 4MN4,
3KDD

Dz. 384, obr.
33

4MN4, 6MN4,
6MU1, 3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
538

538

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

538a

538b

539

539

539a

Dz.387, obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

Dz. 390/1, obr. 4 MN4, 3KDD
33

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 404, obr.
33

6MN4, 3MN4,
3KDD

Dz.409, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

540

539b

Dz. 410, obr.33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

539c

Dz. 416, obr.
33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 368, obr.
33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

540
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu

97

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

540a

540b

541

541
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

dz. 375, obr. 33 6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 388, obr.
33

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 369, obr.
33,

6 MN4

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
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543

Dz. 389, obr.
33

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

dz. 368, obr. 33 6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 369, obr.
33

6 MN4,
3 KDD

Dz. 377, obr.
33

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

542a

543

redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

6 MN4

99

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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544
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 383, obr.
33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 384, obr.
33

4MN4, 6MN4,
6MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 415, obr.
33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
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paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

544a

544b

545

545

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 414, obr.33 6 MN4,3 MN4,
4 MN4, 4 MU1,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 413, obr.33 4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz.. 687, obr.
33

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
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545a

zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

545b

546

546

546a

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 692, obr.
33

6 MN4, 3MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 693, obr.
33

4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

Dz. 408, obr.
33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

Dz. 411, obr.
33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu

102

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
546b

547

547

547a

31.05. 2011 [...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 415, obr.
33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 405, obr.
33

3MN4,4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.408, obr. 33 3 MN4, 4MN4,
3 KDD
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
547b

548

548

548a

Dz. 411, obr.
33

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

3MN4, 4MN4,
3KDD

Dz. 693,obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD, 3 MN4

Dz. 699, obr.
33

4MN4, 3KDD,
3 MN4
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

549

548b

Dz. 700, obr.
33

3MN4, 6MN4,
3KDD

548c

Dz. 713, obr.
33

3MN4, 6MN4,
3KDD

549

549a

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz.700, obr. 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

Dz. 713, obr.
33

3MN4, 6MN4,
3KDD
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nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
549b

550

550

550a

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 714, obr.
33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.394/2, obr.
33

4MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 397, obr.
33

6 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
550b

Dz. 398, obr.
33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględnione Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

Wyjaśnienia uzupełniające:
Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
6WXGLXP±QDOHĪ\SU]H]WRUR]XPLHü6WXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.UDNRZDSU]\MĊWH8FKZDáą1U;,,5DG\0LDVWD.UDNRZD]GQLDNZLHWQLDU
- Planie – należy przez to rozumieć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka”
- Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
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Załącznik Nr 3, część II e do Uchwały Nr
Rady Miasta Krakowa z dnia

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO
DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „OSIEDLE ŁOKIETKA”
Część II e - dotyczy uwag 551-647.
Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 14 kwietnia 2011 r. do 18 maja 2011 r.
Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, a także uwag i wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wniesionych w terminie
określonym w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 1 czerwca 2011 r.
Prezydent Miasta Krakowa Zarządzeniem nr 1328/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. rozpatrzył uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „osiedle Łokietka” (w tym uwagi zgłoszone w postępowaniu w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko do ww. planu) i wprowadził zmiany do projektu planu wynikające z uwzględnienia uwag.

Symbole terenów i paragrafy użyte w uwagach i w rozstrzygnięciu tych uwag odnoszą się do tekstu i rysunku projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu.
W zakresie uwag objętych załącznikiem, a nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa postanawia przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia.

Lp.

Nr
uwagi

1

551

2

551

551a

Nazwisko
i imię
Data
Jednostka
wniesienia
organizacja
(wpływu)
(adres
uwagi
zgłaszającego
uwagi w aktach)
3

31.05.2011

4

[...]*

Oznaczenie
nieruchomośc
i, której
dotyczy
uwaga
(działka,
obręb)

Treść uwagi

5

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

6

399
obręb 33

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
403
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

7

Rozstrzygniecie Prezydenta
Miasta Krakowa w sprawie
rozpatrzenia uwagi
uwaga
nieuwzględnio
na przez
Prezydenta
Miasta
Krakowa
8

uwaga nie
uwzględniona
przez Radę
Miasta Krakowa
9

Uwagi
(informacje, wyjaśnienia sposobu rozpatrzenia uwagi)

10

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

1

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
552

552

552a

552b

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

687
obręb 33

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
693
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

691
obręb 33

4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

3MN4, 4MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

3 MN4, 4 MN4,
3KDD

2

553

553

553a

553b

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

703
obręb 33

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez 710
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

709
obręb 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4 MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

3

554

554

31.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

554b

555

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

409
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

404
obręb 33

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
404
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

554a

555

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

403
obręb 33
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy

4

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
409
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

6 MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

555b

Dz. 410, obr. 33 6 MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

555c

416
obręb 33

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia

555a

3 MN4, 6MN4,
3KDD

5

realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
556

556

556a

556b
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

698
obręb 33

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez 701
dodanie kolejnej jednostki
obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

703, obr. 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6

557

556c

710
obręb 33

4 MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

556d

709
obręb 33

4MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

394/2
Obręb 33

4MN4, 1 MW,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia

557

557a

27.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
397
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

7

realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
557b

558

558

558a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

398
obręb 33

6 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

415
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

4 MN4, 4 MU1,
3 MN4, 6 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
414
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

8

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
558b

559

559

559a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

413
obręb 33

4 MU1, 4 MN4

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

410
Obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
416
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

9

559b

560

560

560a

560b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

417
obręb 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

397
obręb 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
398
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

399
obręb 33

10

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
561

561

561a

561b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

408
obręb 33

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
411
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

415
obręb 33

3MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

3MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

3MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia

11

realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
562

562

562a

562b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

693
obręb 33

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
699
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

700
obręb 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

12

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
563

452

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

452b

564

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

6 MN4

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

394/1
obręb 33

6 MN4

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

693
obręb 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez 393/1
dodanie kolejnej jednostki
Obręb 33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

452a

564

6MN4

389
obręb 33

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu

13

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

miejscowego.
Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
699
zapisy regulujące przeznaczenie i
obręb 33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

564a

564b

565

565

700
obręb 33

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 409, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby

14

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.

możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 410, obr.
zapisy regulujące przeznaczenie i
416
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

565a

565b

566

566

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 416, obr. 33 3 MN4, 6 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 711, obr. 33 3 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia

15

zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
Dz. 712, obr. 33 3 KDD,
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

566a

567

567

567a

567b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 415, obr. 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
Dz. 414, obr. 33 4MN4, 3MN4,
redakcyjnej, która zawierałaby
6MN4, 4MU1,
zapisy regulujące przeznaczenie i
3KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 413, obr. 33 4 MU1, 4 MN4,

16

nieuwzględnio nieuwzględniona
na

nieuwzględnio nieuwzględniona
na

nieuwzględnio nieuwzględniona
na

nieuwzględnio nieuwzględniona
na

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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01.06.2011
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 702, obr .
33

4MN4, 3MN4,
3KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
Dz. 711, obr. 33 3 MN4, 4MN4,
redakcyjnej, która zawierałaby
3KDD
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 712, obr. 33 3 KDD

17

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
Dz. 701, obr. 33 4 MN4, 3MN4,
redakcyjnej, która zawierałaby
4 MU1, 3 KDD
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

569a

569b
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Dz. 699, obr. 33 6 MN4, 3 MN4, 4
MN4, 3 KDD

Dz. 702, obr. 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 713, obr. 33 6MN4, 3MN4,
3KDD

18

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
nieuwzględniona się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
Dz. 714, obr. 33 6MN4, 3KDD
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 701, obr. 33 4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
Dz. 699, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
zabudowy mieszkaniowej
4 MN4, 3 KDD
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 95, obr. 33

3MN3, 4KDW1

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
574

574

27.05.2011

[...]*
[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

Dz. 295, obr. 25 12R

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
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575

575

27.05.2011

[...]*

575a

mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
Przeznaczyć działkę jako teren
Dz. 312, obr. 25 7R
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
Dz. 313, obr. 25 7R
miejscowego.

nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej.
nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej. W
pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie
stanowiące uwagi.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
576
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577

577

30.05.2011
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Wnosi o:
Dz. 312, obr. 25 7R
uwzględnienie w ustaleniach
dotyczących przeznaczenia terenu
obejmującego ww. działki określenie
go jako terenu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i o
uwzględnienie odpowiednich
parametrów zabudowy wskazanych
w projekcie planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
Dz. 377/1, obr. 10MN3
zabudowy mieszkaniowej
24
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
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nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej

578

578

01.06.2011

[...]*

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
Przeznaczyć działkę jako teren
Dz. 370, obr.33 6 MU1, 4MN4,
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

578a

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez Dz. 373, obr. 33 4 MN4,
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

578b

Dz. 374, obr. 33 4 MN4
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zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej

zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 405, obr.33 3 MN4, 4MN4,
3 KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Obr. 408, obr.
zapisy regulujące przeznaczenie i
33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

obr. 411, obr.33 3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
580

580

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 389, obr.33 6MN4

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez Dz. 393/1, obr. 6 MN4
dodanie kolejnej jednostki
33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 394/1,
obr.33

581
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

6 MN4

Dz. 397, obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

24

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 398, obr. 33 4MN4, 6MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
3KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

582

582

30.05.2011

[...]*

Proszę o wydłużenie planowanej
nowe drogi do działki 116/7, obręb
32. W poprzedniej wersji projektu
planu wyłożonego do publicznego
wglądu droga dochodziła do
Gospodarskiej,w obecnej wersji
droga została skrócona i nie
dochodzi do mojej nieruchomości

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 399, obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz .116/7,
obr.32

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim

11MU2

25

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
583
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Dotyczy działki nr 651, obr. 24,
działka zostaje podzielona na 24,
jedna część znajduje się na terenie
projektowanego planu „Osiedla
Łokietka”, oraz druga na terenie
„Park Rzeczny”.
Zwracam się z prośbą, aby calą
działkę umieścić w planie „Osiedle
Łokietka” i zmianę przeznaczenia
w/w działki z rolnej na mieszkalnousługową.

Dz.651, obr. 24 18MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

584

584

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 364 obr 33

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

6MN4, 4MN4,
3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
584a

nieuwzględnio
na

Dz. 362 obr 33

6MU1, 4MN4,
6MN4, 3KDD,
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Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
nieuwzględniona
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 170, obr. 32 2MN2, 9KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
Przeznaczyć działkę jako teren
Dz. 298, obr. 25 12R
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga jest niezbędna do
obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na położenie działki w
na
terenie który w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa nie jest
przeznaczony pod tereny zabudowy mieszkaniowej.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

27

587

588

587

588

30.05.2011

30.05.2011

[...]*

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 377/1, obr. 10MN3
24

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
Przeznaczyć działkę jako teren
Dz. 377/1, obr. 10MN3
zabudowy mieszkaniowej
24
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu

Dz. 377/1, obr. 10MN3
24

28

nieuwzględnio nieuwzględniona Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu
na
nie występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę
uwzględniono działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu
na
nie występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę
uwzględniono działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu
na
nie występuje działka o nr 377/1. Rozpatrując uwagę
uwzględniono działkę o nr 377.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie

miejscowego.
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Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
Przeznaczyć działkę jako teren
Dz. 245, obr. 24 17 MU2
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
Przeznaczyć działkę jako teren
Dz. 409,obr.33
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

6 MN4, 3 MN4,
3KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć

29

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz,410, obr.33
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz 416, obr 33

3 MN4, 6 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.
393/2,obr.33

4MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
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budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 394/2, obr
zapisy regulujące przeznaczenie i
33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
4MN4, 1 MW,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 397, obr 33 6 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 692, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
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zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 691,obr. 33 3 MN4, 4 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

593b

Dz. 693, obr. 33 3MN4, 4MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

593c

Dz. 687, obr. 33 4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 415, obr. 33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
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wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 414, obr. 33 4MN4, 3MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
6MN4, 4MU1,
zagospodarowanie jednego z
3KDD
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 687, obr. 33 4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 377, obr. 33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia

Względnie jeśli spełnienie
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powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 383, obr.33 4MN4, 6 MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
3 KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 384, obr.33 4MN4, 6 MN4,
3 KDD, 6 MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 368, obr. 33 6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
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poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 369, obr.33 6MN4, 3KDD
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 375, obr.33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 368, obr. 33 6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
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599

Dz. 369, obr.33 6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 388, obr.33 6MN4

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez Dz. 389, obr. 33 6MN4
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 693, obr.33 3MN4, 4MN4,
6MN4, 3KDD

Względnie jeśli spełnienie

36

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia

599a

powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 699, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
4 MN4, 3 KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

599b

dz. 700, obr. 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

599c

Dz. 701, obr.33 4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego

37

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz.403, obr. 33 4MU1, 4MN4,
6 MN4, 3 KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 404, obr.33 6 MN4, 3 MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
3KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 409, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
Dz. 409, obr.33 6 MN4, 3 MN4,
redakcyjnej, która zawierałaby
3 KDD
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Dz. 404, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

Dz. 410, obr.33 6 MN4, 3 MN4,
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 397, obr. 33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

39

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 398, obr. 33 6 MN4, 4 MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
3 KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 399, obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 404, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy

40

mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 409, obr.33 6 MN4, 3 MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
3 KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 410, obr.33 6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 377, obr. 33 6 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
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można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
Przeznaczyć działkę jako teren
Dz. 384, obr. 33 4MN4, 6 MN4,
zabudowy mieszkaniowej
3 KDD, 6 MU1
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 387, obr.33 4MN4, 6MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
3KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 390/1, obr. 4MN4, 3KDD
33

42

części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 375, obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
Przeznaczyć działkę jako teren
Dz. 399, obr. 33 4MN4, 6MN4,
zabudowy mieszkaniowej
3KDD
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 403, obr. 33 4MN4, 6MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
4MU1, 3KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

43

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 404, obr. 33 6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz.403, obr.33

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 405, obr. 33 3 MN4, 4MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
3 KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

44

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 390/1, obr. 4 MN4, 3KDD
33

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 393/2,
zapisy regulujące przeznaczenie i
obr.33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 394/2,
obr.33

4MN4, 3KDD

4MN4, 1 MW,
3KDD

45

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez Dz. 374, obr 33 4 MN4
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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Dz. 373, obr. 33 4 MN4,
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 378, obr. 33 4MN4, 6MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 370, obr. 33 6 MU1, 4MN4,

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć

46

działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
Dz. 373, obr 33 4 MN4,
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

nieuwzględnio nieuwzględniona
na

Dz. 374, obr. 33 4 MN4

nieuwzględnio nieuwzględniona
na

Dz. 369, obr. 33 6 MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona
na

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
Dz. 377, obr. 33 6 MN4, 4 MN4,
redakcyjnej, która zawierałaby
3KDD
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
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nieuwzględnio nieuwzględniona
na

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla

pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

planu miejscowego.
.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz, 368, obr.33 6MN4, 3KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 369, obr. 33 6MN4, 3KDD
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 375, obr.33 6MN4, 4MN4,
3KDD
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
614
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 399, obr. 33 4MN4, 6MN4,
3KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 403, obr.33 4MN4, 6MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
4MU1, 3KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

Dz. 404, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3KDD
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
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616

616a

Dz. 390/1, obr. 4MN4, 3KDD
33

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 393/2, obr. 6 MN4, 3KDD
zapisy regulujące przeznaczenie i
33
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

615a

616

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 693, obr. 33 4MN4, 3MN4,
6MN4, 3KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 699, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
4MN4, 3KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna

uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 700, obr. 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 404, obr. 33 6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 409, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
3KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

51

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia

realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
617b

Dz. 410, obr. 33 6 MN4, 3 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

617c

Dz. 416,obr.33

3 MN4, 6 MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

617d

Dz. 417, obr. 33 6 MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
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wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
618

618

30.05.2011

[...]*

619

Dz. 403, obr. 33 4MU1, 4MN4,
6MN4, 3KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 405, obr. 33 3MN4, 4MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
3KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

618a

619

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 408, obr. 33 3MN4, 4MN4,
3KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

619a

dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

619b

620

620

620a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 411, obr. 33 3 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 415, obr.33 4MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 698, obr. 33 4MN4, 4MU1,

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez Dz.. 701, obr.
dodanie kolejnej jednostki
33
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu

uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

621

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

620b

Dz. 703, obr. 33 4MN4, 4MU1

620c

Dz. 710, obr33

621

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

4 MN4, 4MU1

Dz. 403, obr. 33 4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

621a

dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

621b

622

622

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 405, obr. 33 3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 408., obr.
33

3 MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 693, obr. 33 3MN4, 4MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 699, obr. 33 6 MN4, 3MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
4MN4, 3KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna

uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.

623

623
623a
623b

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.
Dz. 700, obr. 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 693, obr. 33 3MN4, 4MN4,
6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Względnie jeśli spełnienie
powyższego wniosku nie byłoby
możliwe wnosi o: przeznaczyć
działkę jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
poprzez wprowadzenie rozszerzenia
zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o
budynki jednorodzinne. Zmianę
można wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
Dz. 699, obr 33 6 MN4, 3 MN4,
zapisy regulujące przeznaczenie i
4MN4, 3 KDD
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
.
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia

realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

624

624

624a

30.05.2011
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 700, obr 33 3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia, ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna
do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej
części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu
planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla
pozostałych części działki przeznaczenie terenu umożliwia
realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej
części pisma.

Dz. 389 obr 33

6MN4

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 393/1 obr
33

6MN4

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 394/1obr
33

6MN4

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem
wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu
będących przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w
przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim
treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 397 obr 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 398 obr 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 399 obr 33

6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
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podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
626
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 404 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 409 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 410 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

60

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
626c

627

627

627a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 403 obr 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

Dz. 404 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

Dz. 409 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

61

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

627b

628

628

30.05.2011

[...]*

Dz. 410 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

Dz. 399 obr 33

6MN4, 4MN4,
3KDD

Dz. 403 obr 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

Dz. 404 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

628a

628b

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części

629

629

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 712 obr 33

3 KDD,

Dz. 699 obr 33

6 MN4, 3 MN4,
4MN4, 3 KDD

Dz. 700 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
630

630

630a

30.05.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

63

działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej

zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
630b

631

631

631a

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 713 obr 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 403 obr 33

4MN4, 6MN4,
4MU1, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 404 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
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wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
631b

632

632

01.06.2011

[...]*

Dz. 409 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 687 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 693 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

632a

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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632b

633

633
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Dz. 691 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 410 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 416 obr 33

3 MN4, 6 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 417 obr 33

6 MN4, 3 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

633a

633b

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
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terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
634

634

634a

634b

01.06.2011
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 694 obr 33

4 MN4, 4 MU1

Dz. 698 obr 33

4 MN4, 4 MU1

Dz. 701 obr 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia.
Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu
terenów budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia.
Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu
terenów budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

635

635

01.06.2011

[...]*

635a

Dz. 698 obr 33

4 MN4, 4 MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia.
Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu
terenów budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 701 obr 33

4 MN4, 3MN4,
4 MU1, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 703 obr 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia.
Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu
terenów budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

Dz. 710 obr 33

4MN4, 4MU1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia.
Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu
terenów budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

635b

635c

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

68

przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
635d

636

637

636

637

Dz. 709 obr 33

01.06.2011

01.06.2011

[...]*

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

4MU1

Dz. 339 obr 33

1MN2, 3KDD

Dz. 397 obr 33

4MN4, 6MN4,
3KDD

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby

69

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia.
Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu
terenów budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.
nieuwzględnio
na
Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
nieuwzględniona zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 394/1 obr
33

6MN4

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia.
Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu
terenów budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

648b

Dz. 394/2 obr
33

4MN4, 1 MW,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

648c

Dz. 393/1 obr
33

6MN4

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia.
Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu będących
przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w przeznaczeniu
terenów budowlanych. Ustalone dla działki przeznaczenie terenu
umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim treść
pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma.

648d

Dz. 393/2 obr
33

4MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu

648a

zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

70

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
638

638

638a

638b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 405 obr 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

Dz. 408 obr 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

Dz. 411 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

639

Dz. 693 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 699 obr 33

6 MN4, 3 MN4,
4 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

639b

Dz. 700 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

639c

Dz. 713 obr 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi

639

639a

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego..

72

terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
640

640

640a

640b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 700 obr 33

3MN4, 6MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 713 obr 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 714 obr 33

6MN4, 3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
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zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
641

641

641a

641b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 687 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 693 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 691 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
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wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
642

643

642

643

643a

01.06.2011

01.06.2011

[...]*

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego..

Dz. 95 obr 33

3MN3, 4KDW1

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga jest niezbędna do obsługi terenów
przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo nie stanowi
uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie podlegała
powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części działki
przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 364 obr 33

6MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 362 obr 33

6MU1, 4MN4,
6MN4, 3KDD,

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w

75

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
644

644

644a

644b

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

Dz. 687 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 692 obr 33

6MN4, 3MN4,
3KDD

Dz. 693 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
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645

645

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.
Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej poprzez
wprowadzenie rozszerzenia zapisu
paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

645a

645b

646

646

01.06.2011

[...]*

Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

Dz. 411 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

Dz. 415 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

Dz. 414 obr 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

Dz. 415 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD
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nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
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Przeznaczyć działkę jako teren
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i uwzględnić
odpowiednie parametry zabudowy
wskazane w projekcie planu
miejscowego.

działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Dz. 414 obr 33

3MN4, 4MN4,
6MN4, 4MU1,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 687 obr 33

3 MN4, 4 MN4,
6 MN4, 3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 408 obr 33

3 MN4, 4MN4,
3 KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
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paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki
jednorodzinne. Zmianę można
wprowadzić również poprzez
dodanie kolejnej jednostki
redakcyjnej, która zawierałaby
zapisy regulujące przeznaczenie i
zagospodarowanie jednego z
obszarów rolnych (1-14 R) i
uwzględnić odpowiednie parametry
zabudowy wskazane w projekcie
planu miejscowego.

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.
Dz. 411 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

Dz. 415 obr 33

3MN4, 4MN4,
3KDD

nieuwzględnio nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym
na
się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu. Uwaga nie
zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem wyłożenia,
ponieważ projektowana droga 3KDD jest niezbędna do obsługi
terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej części pismo
nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu planu, która nie
podlegała powtórnemu wyłożeniu. Ustalone dla pozostałych części
działki przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej
zabudowy.
Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu
od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w
zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego
wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części
pisma.

* wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.); jawność wyłączył Tomasz Gdula - podinspektor w Biurze Planowania Przestrzennego UMK

Wyjaśnienia uzupełniające:
Ilekroć w treści niniejszego załącznika jest mowa o:
6WXGLXP±QDOHĪ\SU]H]WRUR]XPLHü6WXGLXPXZDUXQNRZDĔLNLHUXQNyZ]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJRPLDVWD.UDNRZDSU]\MĊWH8FKZDáą1U;,,5DG\0LDVWD.UDNRZD]GQLDNZLHWQLDU
- Planie – należy przez to rozumieć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka”
- Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
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