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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1328/2011 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.06.2011 r. 

 

 

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO 

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU „OSIEDLE ŁOKIETKA” 

 

 

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 14 kwietnia 2011 r. do 18 maja 2011 r. 

Termin wnoszenia uwag dotyczących projektu planu określony w ogłoszeniu i obwieszczeniach w tej sprawie upłynął z dniem 1 czerwca 2011 r. 

W ww. terminie zostały złożone uwagi wyszczególnione w poniższym wykazie. 

 

Załącznik nr 1. Dotyczy uwag 1- 145 

Lp. 
Nr 

uwagi 

Data 

wniesienia 

(wpływu) 

uwagi 

Nazwisko 

i imię 

Jednostka 

organizacja  

(adres 

zgłaszającego 

uwagi w aktach) 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomośc

i, której 

dotyczy 

uwaga 

(działka, 

obręb)  

Ustalenia 

projektu planu 

dla 

nieruchomości, 

której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygniecie Prezydenta 

Miasta Krakowa w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 
Uwagi 

(informacje, wyjaśnienia sposobu rozpatrzenia uwagi) 
uwaga  

uwzględniona 

uwaga 

nieuwzględniona 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 1 26.05.2011 [...]* 

 

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 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)  i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 393/1 

obręb 33 

 

6MN4   nieuwzględniona 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.  

1a dz. 394/1 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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.  

1b dz. 393/2 

obręb 33 

4MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej 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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części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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  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.  

3 3 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. 703 

obręb 33 

 

4MN4, 4MU1   nieuwzględniona 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.  

 

4 4 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 

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

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

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

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 
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zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

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

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

5 5 09.05.2011 [...]* Protest przeciwko planom powstania 

pasów fortecznych na działce, gdyż 

w znacznym stopniu zmniejszy to 

powierzchnię zabudowy na działce. 

dz. 56 

obręb 32 

4MU2, ZZ, 

2KDW1 

 nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona w zakresie części działki położonej w 

terenach ZZ wyznaczonych ze względu na uciążliwości 

projektowanej drogi. W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez 

rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi. 

6 6 02.05.2011 [...]* Wniosek o likwidację projektowanej 

drogi publicznej 9KDD z mojej 

działki. Droga jest bez przejazdu 

i prowadzi jedynie w głąb mojej 

działki. 

dz. 192 

obręb 32 

7MN4, 9KDD   

nieuwzględniona 

Uwaga nieuwzględniona z powodu konieczności zapewnienia 

dojazdu do wydzielonych działek, które projektowana droga będzie 

obsługiwać. 

7 7 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 

Dz.694 obr 33 4 MN4, 4 MU1,   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

7a Dz. 698 obr 33 4 MN4, 4 MU1,    nieuwzględniona 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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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.  

7b Dz. 701, obr.33 4 MN4, 3MN4, 

4MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

8 8 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. 368 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

8a dz. 369 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 
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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, 

9 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się 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. 

10 10 13.05.2011 [...]* 

[...]* 

Przeznaczyć działkę ,w całości na 

budowlaną. 

Nie wyraża zgody aby działka była 

pasem zieleni i zablokowana tym 

samym pod inwestycje budowlane. 

dz. 295 

obręb 25 

12R  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.  

11 11 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. 394/1 

obręb 33 

6MN4  nieuwzględniona 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. 

11a dz. 397 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

11b dz. 398 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej 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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części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

12 12 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 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

4MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

12a dz. 404 

obręb 33 

3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

13 13 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 

dz. 408 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść 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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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. 

 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

13a dz. 411 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

14 14 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. 411 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

14a dz. 415 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

14b dz. 414 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

6MN4, 4MU1, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

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. 

15 15 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. 368 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

15a dz. 369 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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 dz. 375 

obręb 33 

6MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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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16 16 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.377, Obr 33 4MN4, 6 MN4, 3 

KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

16a Dz. 383, Obr 33 4MN4, 6 MN4, 3 

KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

16b Dz. 384, Obr. 

33 

4MN4, 6 MN4, 3 

KDD, 6 MU1 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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 i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

Dz.402 obr.33 4 MU1  nieuwzględniona 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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jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R)  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. 

17a Dz.406 obr.33 4 MN4, 4 MU1,   nieuwzględniona 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.  

18 18 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. 388 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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. 

18a dz. 389 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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. 

18b dz. 393/1 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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 
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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. 

19 19 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.711, Obr 33 3 MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

19 a Dz. 712, Obr 

33. 

3 KDD   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest 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 

20 20 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. 710 

obręb 33 

4MN4, 4MU1   nieuwzględniona 

 

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. 

20a dz. 709 

obręb 33 

4MU1   nieuwzględniona 

 

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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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim 

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

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

20b dz. 708/2 

obręb 33 

4MU1, 2MU2, 1R, 

3KDD 

 nieuwzględniona 

 

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

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. 

21 21 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. 713 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

21a dz. 714 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

22 22 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę  jako  teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

dz. 368 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 
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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. 

 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

22a dz. 369 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

23 23 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. 699 

obręb 33 

3MN4, 4MN4, 

6MN4, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

23a dz. 693 

obręb 33 

3MN4, 4MN4, 

6MN4, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W 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.. 

23b dz. 692 

obręb 33 

3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

24 24 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.403 Obr 33 4 MN4, 6 MN4, 4 

MU1, 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma.. 

24a 

 

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

KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma.  

24b Dz.409, Obr 33 6 MN4, 3 MN4, 3 

KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

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. 

25 25 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. 399 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma..  

25a dz. 403 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

4MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

25b dz. 404 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 
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części pisma. 

26 26 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. 414 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

4MN4, 4MU1, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

26a dz. 688  

obręb 33 

4MN4, 4MU1   nieuwzględniona 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 

27 27 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. 700 

obręb 33 

3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

27a dz. 713 

obręb 33 

3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która 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. 

27b dz. 714  

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

28 28 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. 368 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

28a dz. 369 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

28b dz. 364  

obręb 33 

6MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 



18 
 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

29 29 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. 399 

obręb 33 

6MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

29a dz. 400 

obręb 33 

4MN4   nieuwzględniona 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. 

29b dz. 403 

obręb 33 

6MN4, 4MN4, 

4MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 



19 
 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

30 30 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. 298 obr.25 12R  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.  

W pozostałym zakresie pismo pozostaje bez rozpatrzenia jako nie 

stanowiące uwagi. 

 

31 31 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. 369 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

31a dz. 375  

obręb 33 

6MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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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32 32 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 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

32a dz. 398 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

33 33 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. 400 

obręb 33 

4MN4   nieuwzględniona 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. 

33a dz. 403 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

4MU2, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

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 

33b dz. 404 

obręb 33 

3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

34 34 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. 410 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z 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.  

34a dz. 416 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

34b dz. 417 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 
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obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

35 35 01.06.2011 [...]* 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  nieuwzględniona Zakres wyłożenia   planu obejmował jedynie teren 12R oraz część 

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. 

36 36 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. 400 

obręb 33 

4MN4  nieuwzględniona 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. 

37 37 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 

dz. 410 

obręb 33 

3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W 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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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 

37a dz. 416 

obręb 33 

3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

37b dz. 417 

obręb 33 

3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

38 38 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. 411 

obręb 33 

3MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

38a dz. 415  

obręb 33 

3MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej 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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 części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

38b dz. 414 

obręb 33 

3MN4, 4MN4, 

6MN4, 4MU1, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma.  

39 39 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. 687,  

obręb 33  

3 MN4, 4 MN4, 

6MN4, 3KDD 

 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

39a Dz. 693,  

obręb 33  

3 MN4, 4 MN4, 6 

MN4, 3 KDD 

 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść 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 

39 b 

 

Dz. 691,  

Obręb 33 

3 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z 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.  

40 40 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. 393/1 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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. 

40a dz. 394/1 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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. 

41 41 01.06.2011 [...]* 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 

uwzględnienie odpowiednich 

parametrów zabudowy wskazanych  

w projekcie planu miejscowego. 

 

Nie wskazano 

nr działki, 

odniesiono się 

do terenów  

1-14R 

1-14R  nieuwzględniona 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 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim 

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 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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42 42 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. 

Dz.193 obr.32 7MN4, 3U1  nieuwzględniona 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.  

43 43 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. 403 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

43a dz. 400 

obręb 33 

4MN4   nieuwzględniona 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.  

43b dz. 402 

obręb 33 

4MU1   nieuwzględniona 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  
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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.  

44 44 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.4 obr.25 

 

 

 

 

 

1-14R 

1-14R  nieuwzględniona  Zakres wyłożenia planu obejmował jedynie teren 12R oraz część 

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. 

 

45 45 30.05.2011 Stowarzyszenie 

Rozwoju i Promocji 

Toń 

Wnoszą o dokonanie zmiany w 

ustaleniach planu dla terenów 

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.  

Nie wskazano 

nr działki, 

odniesiono się 

do terenów  

1-14R 

1-14R  nieuwzględniona Zakres wyłożenia planu obejmował jedynie teren 12R oraz część 

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. 

 

 

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 

dz. 384 

obręb 33 

6MN4, 4MN4, 

6MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść 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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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. 

 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

46a dz. 387 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

47 47 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 

obręb 33 

6MN4, 4MN4, 

6MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

47a dz. 388 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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. 

48 281 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

 

Dz. 240 obr 24 18 MU2, 5KDW1  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi 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. 
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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. 

48a Dz. 245 obr 24 17 MU2  nieuwzględniona 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.  

49 49 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. 240 obr 24 18 MU2, 5KDW1  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi 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. 

49a Dz. 245 obr 24 17 MU2  nieuwzględniona 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.  

689 689 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

Dz. 245 obr 24 17 MU2  nieuwzględniona 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  
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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. 

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim 

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

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

 

51 51 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. 373 

obręb 33 

4MN4   nieuwzględniona 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.  

51a dz. 374 

obręb 33 

4MN4   nieuwzględniona 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.  

 

51b dz. 378 

obręb 33 

4MN4, 6MU1   nieuwzględniona 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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zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

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

52 52 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 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

52a dz. 408 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma.. 

52b dz. 402 

obręb 33 

4MU1   nieuwzględniona 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. 

53 53 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 

dz. 387 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo 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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jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 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. 

53a dz. 390/1 

obręb 33 

4MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

54 54 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. 687 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

6MN4, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

54a dz. 692 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 

 

 

 

nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

54b dz. 693 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

6MN4, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 
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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. 

55 55 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. 390/1 

obręb 33 

4MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

55a dz. 393/2 

obręb 33 

4MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

56 56 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 

dz. 417 

obręb 33 

3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

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 (1-14R)  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. 

56a dz. 414 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

6MN4, 4MU1, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

56b dz. 687 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

6MN4, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

57 57 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 

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

4MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

57a dz. 702 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

3KDD  

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 
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zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

57b dz. 703 

obręb 33 

4MN4, 4MU1   nieuwzględniona 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.  

 

57c dz. 709 

obręb 33 

4MU1   nieuwzględniona 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.  

 

57d dz. 710 

obręb 33 

4 MN4, 4MU1   nieuwzględniona 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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58 58 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. 713 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

58a dz. 714 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

59 59 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. 712 

obręb 33 

3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest 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. 

59a dz. 708/2 

obręb 33 

4MU1, 2MU2, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

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. 

59b dz. 713 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

59c dz. 714 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

60 60 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 

Dz. 368, Obr 33 6 MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

60a Dz. 3, Obr. 33 6 MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 
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zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

61 61 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. 368 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

61a dz. 369 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

61b dz. 375 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W 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. 

62 62 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 

obręb 33 

3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

62a dz. 410 

obręb 33 

3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

 

63 63 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 

dz. 368 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

63a dz. 369 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 



40 
 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

63b dz. 375 

obręb 33 

6MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

64 64 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. 377/1 obr 

24 

10MN3  nieuwzględniona Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu 

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.  

 

65 65 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę  jako  teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

dz. 390 

obręb 33 

4MN4, 1MW, 

3KDD 

 nieuwzględniona Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu 

nie 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 
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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. 

 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

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. 

65a dz. 403 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

4MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

66 66 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 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

4MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

66a dz. 399 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która 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. 

67 67 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 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

4MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

68 68 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. 714 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

69 69 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę  jako  teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

dz. 377 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 
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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. 

 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

69a dz. 383 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

69b dz. 384 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

6MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

70 70 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 

dz. 384 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

6MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W 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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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. 

70a dz. 387  

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

70b dz. 390/1 

obręb 33 

4MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

71 71 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. 368 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

71a dz. 369 

obręb 33 

6MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

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. 

71b dz. 375 

obręb 33 

6MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

72 72 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. 389 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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.  

 

72a dz. 393/1 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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.  

 

72b dz. 393/2 4MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 
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obręb 33 się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

73 73 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. 710 

obręb 33 

4MN4, 4MU1   nieuwzględniona 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. 

73a dz. 709 

obręb 33 

4MU1   nieuwzględniona 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. 

73b dz. 708/2 

obręb 33 

4MU1, 2MU2, 1R, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W 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. 

 

 

76 76 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. 245 obr 24 17 MU2  nieuwzględniona 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. 

75 75 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 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

75a dz. 408 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

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. 

75b dz. 404 

obręb 33 

6MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

76 76 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. 414 

obręb 33 

6MN4, 4MN4, 

3MN4, 4MU1, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

76a dz. 688 

obręb 33 

4MN4, 4MU1   nieuwzględniona 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 

76b dz. 690/2 

obręb 33 

4MN4, 4MU1   nieuwzględniona 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  
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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 

77 77 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. 314 

obręb 25 

7R  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. W pozostałym zakresie pismo pozostaje 

bez rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi. 

77a dz. 312 

obręb 25 

7R  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. W pozostałym zakresie pismo pozostaje 

bez rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi. 

77b dz. 313 

obręb 25 

7R  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. W pozostałym zakresie pismo pozostaje 

bez rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi. 

78 78 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. 312 

obręb 25 

7R  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. W pozostałym zakresie pismo pozostaje 

bez rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi. 
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79 79 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. 374 

obręb 33  

4 MN4    

 

nieuwzględniona 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 

79a  378, Obr. 33 4 MN4, 6MU1    

 

nieuwzględniona 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 

79b  382, Obr. 33 4 MN4, 6 MU1   nieuwzględniona 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 

80 80 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 

Dz. 384, Obr. 

33 

4 MN4, 6 MN4, 

6MU1, 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść 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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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. 

 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

80a Dz. 387, Obr. 

33 

4 MN4, 6 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

80b Dz. 390/1, Obr 

33 

4 MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

80c Dz. 383 obr.33 4 MN4, 6 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

81 81 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę  jako  teren 

zabudowy mieszkaniowej 

Dz. 393/2, Obr 

33  

4 MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 
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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. 

 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

82 82 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. 313 

obręb 25 

7R  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. W pozostałym zakresie pismo pozostaje 

bez rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi.  

82a dz. 312 

obręb 25 

7R  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. W pozostałym zakresie pismo pozostaje 

bez rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi. 

83 83 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę  jako  teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

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 

dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4, 

3KDD,  

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść 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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wiązało się z dopuszczeniem 

zabudowy jednorodzinnej w terenach 

rolnych, zmianę postulowaną 

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.  

 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

83a dz. 414 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

4MN4, 3 KDD, 

4MU1 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

83b dz. 687 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

4MN4, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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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84 84 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 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. 

. 

dz. 377 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

85 85 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 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. 

dz. 387 

obręb 33 

4MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

85a dz. 390/1 

obręb 33 

4MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 



55 
 

części pisma. 

85b dz. 389 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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.  

 

86 86 26.05.2011 [...]* 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 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. 

 

dz. 298 

obręb 25 

12R  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. W pozostałym zakresie pismo pozostaje 

bez rozpatrzenia jako nie stanowiące uwagi. 

87 87 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 terenu zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

poprzez wprowadzenie rozszerzenia 

zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o 

budynki jednorodzinne. Zmianę 

można wprowadzić również poprzez 

dz. 387 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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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87a 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. 390/1 

obręb 33 

4MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

88 88 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 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. 

 

dz. 378 

obręb 33 

4MN4, 6MU1  nieuwzględniona 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.  

 

88a dz. 382 

obręb 33 

4MN4,  6MU1  nieuwzględniona 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.  

 

89 89 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 terenu zabudowy 

dz. 372 

obręb 33 

6MU1, 4MN4   nieuwzględniona 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 
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mieszkaniowej jednorodzinnej 

poprzez wprowadzenie rozszerzenia 

zapisu paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 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.  

 

89a dz. 378 

obręb 33 

4MN4, 6MU1   nieuwzględniona 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.  

 

89b dz. 382 

obręb 33 

4MN4,  6MU1   nieuwzględniona 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.  

 

 

90 90 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 

Dz. 245 obr 24 17 MU2  nieuwzględniona 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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planu miejscowego. 

. 

91 91 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. 387 

obręb 33 

4MN4,  6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

91a dz. 384 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

6MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

91b dz. 383 

obręb 33 

4MN4,  6MN4, 

3KDD   

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

 

92 92 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę  jako  teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

dz. 387 

obręb 33 

4MN4,  6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej 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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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 pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

92a dz. 388 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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.  

 

92b dz. 384 

obręb 33 

4MN4,  6MN4, 

6MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

93 93 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 

Dz. 698 obr 33 4 MN4, 4MU1,   nieuwzględniona 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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93a redakcyjnej, 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. 701 obr 33 4 MN4, 3MN4,  

4 MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

93b Dz. 703 obr 33 4MN4, 4MU1  nieuwzględniona 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.  

 

93c Dz. 709 obr 33 4MU1  nieuwzględniona 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.  

. 

93d Dz. 710 obr 33 4MN4,  4MU1  nieuwzględniona 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 
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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.  

 

94 94 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. 404 obr 33 3MN4,  6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

94a Dz. 409 obr 33 3MN4,  6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

94b Dz. 410 obr 33 3MN4,  6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

94c Dz. 416 obr 33 3 MN4, 6 MN4,  

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 
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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. 

 

95 95 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 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

95a Dz. 404 obr 33 3MN4,  6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

953b Dz. 409 obr 33 3MN4,  6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 



63 
 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

96 96 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. 713 

obręb 33 

6MN4,  3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

96a dz. 714 

obręb 33 

6 MN4, 3 KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

97 97 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.693, Obr 33 3MN4,  4MN4, 

6MN4,  3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść 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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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. 

 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

97a Dz. 699, Obr 

33. 

6 MN4, 3 MN4, 

4MN4, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

97 b Dz. 700, Obr 33 3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

97 c Dz.713, Obr 33 6 MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

98 98 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę  jako  teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

dz. 171/1 

obręb 32 

2 MN2, 9KDD   nieuwzględniona Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu 

nie 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 
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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. 

 

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. 

 

98a dz. 171/2 

obręb 32 

2 MN2, 9 KDD   nieuwzględniona Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu 

nie 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. 

 

98b dz. 171/3 

obręb 32 

2 MN2, 9KDD   nieuwzględniona Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu 

nie 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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98c dz. 171/4 

obręb 32 

2 MN2, 9KDD   nieuwzględniona Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu 

nie 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   nieuwzględniona Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu 

nie 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. 

 

98e dz. 171/6 

obręb 32 

2 MN2, 9KDD   nieuwzględniona Na mapie, która stanowiła postawę do sporządzenia projektu planu 

nie 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 
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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. 

 

99 99 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. 394/2 

obręb 33 

4MN4, 1 MW, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

99a dz. 397 

obręb 33 

4MN4,  6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

100 100 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 

dz. 692 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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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 100a 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. 691 

obręb 33 

4 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

 100b dz. 693 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4, 

3MN4, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

 100c dz. 699 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4, 

3MN4, 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

 100d dz. 700 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

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. 

 

101 101 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 

obręb 33 

3 MN3, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

101a dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

101b dz. 414 

obręb 33 

3 MN3, 4MN4, 3 

KDD, 6 MN4, 

4MU1 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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. 

 

102 102 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. 413 

obręb 33 

4 MN4, 4 MU1,  nieuwzględniona 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.  

. 

103 103 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. 404 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

103a dz. 409 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

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. 

103b dz. 410 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

104 104 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. 369 

obręb 33 

6 MN4, 3 KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

104a dz. 377 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

105 105 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę  jako  teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

dz. 404 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 
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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. 

 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

105a dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

105b dz. 409 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

105c dz. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 



73 
 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

105d dz. 410 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

106 106 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. 413 

obręb 33 

4 MU1, 4 MN4,    nieuwzględniona 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. 

106a dz. 414 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

4MN4, 4MU1, 

3KDD, 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

106b dz. 687 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

4MN4, 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

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. 

 

107 107 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. 408 

obręb 33 

 3 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

107a dz. 410 

obręb 33 

3 MN4, 6 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W 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. 

 

107c dz. 416 

obręb 33 

3 MN4, 6 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

108 108 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 

Dz. 687 obr 33 3 MN4, 4 MN4, 

 6 MN4, 3 KDD 

 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

108a Dz. 693 obr 33 3 MN4, 4 MN4,  

6 MN4, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 
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uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

. 

 zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

108b Dz. 691 obr 33 3 MN4, 4 MN4, 

 3KDD 

 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

109 109 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. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

109a dz. 414 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

4MN4, 4 MU1, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W 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. 

 

109b dz. 413 

obręb 33 

4 MN4, 4MU1    nieuwzględniona 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.  

 

110 110 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 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

110a dz. 410 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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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110b dz. 408 

obręb 33 

4 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

111 111 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. 397 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

111a dz. 398 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

111b dz. 394/2 

obręb 33 

4 MN4, 1 MW, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej 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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części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

112 112 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. 417 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

112a dz. 414 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4, 

4MN4, 1 MU1, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

112b dz. 687 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4, 

4MN4, 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

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. 

 

112c dz. 688 

obręb 33 

4 MN4, 4 MU1   nieuwzględniona 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.  

 

112d dz. 692 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

113 113 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. 389 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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.  

 

113a dz. 393/1 

obręb 33 

6 MN4   nieuwzględniona 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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zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)  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.  

 

114 114 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. 709 

obręb 33 

4 MU1   nieuwzględniona 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.  

. 

115 115 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 

Dz. 402 obr 33 4 MU1  nieuwzględniona 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.  

 

115a Dz. 403 obr 33 4MN4, 6MN4, 

4MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej 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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zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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 Dz. 406 obr 33 4MN4, 4MU1  nieuwzględniona 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. 

116 116 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. 408 

obręb 33 

3MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

116a dz. 411 

obręb 33 

3MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść 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. 

 

116b dz. 415 

obręb 33 

3MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

117 117 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. 703 

obręb 33 

4 MN4, 4 MU1,    nieuwzględniona 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.  

 

117a dz. 710 

obręb 33 

4 MN4, 4 MU1,   nieuwzględniona 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.  

 

117b dz. 709 

obręb 33 

 4 MU1,   nieuwzględniona 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.  

 

118 118 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. 710 

obręb 33 

4 MN4, 4 MU1,   nieuwzględniona 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.  

 

118a dz. 709 

obręb 33 

4 MU1,   nieuwzględniona 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.  

 

118b dz. 708/2 

obręb 33 

4 MU1, 2 MU2,1R, 

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

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. 

119 119 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę  jako  teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

dz. 710 

obręb 33 

4 MN4, 4 MU1,   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 
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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. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim 

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

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

119a dz. 709 

obręb 33 

4 MU1,   nieuwzględniona 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. 

119b dz. 708/2 

obręb 33 

4 MU1, 2 MU2, 

1 R, 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

120 120 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. 410 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 
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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. 

 

120a dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

120b dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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 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 

dz. 413 

obręb 33 

4 MN4, 4 MU1,    nieuwzględniona 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.  

 

121a dz. 414 

obręb 33 

4 MN4, 4 MU1,  

3 MN4, 6 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

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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uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

. 

122 122 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. 406 

obręb 33 

4 MN4, 4 MU1,    nieuwzględniona 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. 

122a dz. 402 

obręb 33 

4 MU1   nieuwzględniona 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. 

123 123 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 

Dz. 405, obr33 3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

123a Dz. 409, Obr 33 6 MN4, 3MN4,   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 
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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. 

 

3 KDD się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

123b Dz. 408, Obr. 

33 

3 MN4, 4MN4, 

 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

123c Dz. 410, Obr. 

33 

3 MN4, 6MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

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. 

 

124 124 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. 698 

obręb 33 

4 MN4, 4 MU1   nieuwzględniona 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.  

 

124a Dz. 701, obr.33 4 MN4, 3MN4,  

4 MU1, 3 KDD 

 nieuwzględniona  

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

125 125 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. 397 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona  

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W 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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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. 

 

125a  dz. 394/2 

obręb 33 

4MN4, 3 KDD, 

1MW 

 nieuwzględniona  

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

126 126 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. 388 

obręb 33 

6MN4   nieuwzględniona 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.  

 

126a  dz. 389 

obręb 33 

6 MN4   nieuwzględniona 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.  

127 127 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę  jako  teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

dz. 410 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

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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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. 

 

 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

127a dz. 416 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

127b dz. 417 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

128 128 27.05.211 [...]* 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 

dz. 406 

obręb 33 

4MN4, 4MU1   nieuwzględniona 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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wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 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.  

 

128a dz. 402 

obręb 33 

4MU1   nieuwzględniona 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.  

 

129 129 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. 402 

obręb 33 

4MU1   nieuwzględniona 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.  

 

129a dz. 406 

obręb 33 

4MU1, 4MN4,   nieuwzględniona 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.  

. 

129b dz. 403 

obręb 33 

4MU1, 4MN4,  

6 MN4, 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo 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. 

 

130 130 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 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

130a dz. 415 

obręb 33 

4 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

130b dz. 417 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 
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części pisma. 

 

130c dz. 414 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD, 4 MN4,  

4 MU1 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

131 131 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 

dz. 402 

obręb 33 

4MU1    nieuwzględniona 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. 

131a dz. 406 

obręb 33 

4MN4, 4 MU1   nieuwzględniona 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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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. 

132 132 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. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

 

132a dz. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona 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. 

 

 

133 133 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. 702 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

3KDD  

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W 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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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. 

 

 

133a dz. 703 

obręb 33 

4MN4, 4MU1   nieuwzględniona 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. 

133b dz. 709 

obręb 33 

4 MU1    nieuwzględniona 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. 

133c dz. 710 

obręb 33 

4 MN4, 4MU1   nieuwzględniona 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. 

133d dz. 711 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która 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. 

 

134 134 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. 390/1 

obręb 33 

4 MN4, 3KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

135 135 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. 372 

obręb 33 

6 MU1, 4 MN4,    nieuwzględniona 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.  

 

135a dz. 373  

obręb 33 

4 MN4,    nieuwzględniona 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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od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W zakresie, w jakim 

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 

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

 

135b dz. 374 

obręb 33 

4 MN4   nieuwzględniona 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.  

 

136 136 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. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

136a dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

136b dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 
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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. 

 

137 137 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 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

137a Dz. 415 obr 33 3MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

137b Dz. 414 obr 33 3MN4, 4MN4, 

6MN4, 4MU1, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 



100 
 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

138 138 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 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

.  

138a dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

138b dz. 413 

obręb 33 

4 MU1, 4 MN4    nieuwzględniona 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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139 139 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. 389 

obręb 33 

6 MN4   nieuwzględniona 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.  

 

139a dz. 393/1 

obręb 33 

6 MN4   nieuwzględniona 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.  

 

139b dz. 394/1 

obręb 33 

6 MN4   nieuwzględniona 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.  

 

140 140 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 

dz. 404 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

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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jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 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. 

 

. 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

140a dz. 409 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

141 141 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. 709 

obręb 33 

4 MU1    nieuwzględniona 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.  

 

141a dz. 710 

obręb 33 

4 MN4, 4MU1   nieuwzględniona 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.  

 

141b dz. 711 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 
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obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

 

141c dz. 712 

obręb 33 

3 KDD,   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest 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. 

 

141d dz. 708/2 

obręb 33 

2 MU2, 3 KDD, 

4MU1, 1R 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna do 

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. 

 

142 142 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 

dz. 168/7 

obręb 32 

3 MN2, 3 KDW2,   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi 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 



104 
 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 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. 

 

142a dz. 168/8 

obręb 32 

3 MN3, 3 KDW2, 

3 KDW1 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi 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. 

 

143 143 01.06.2011 Przedsiębiorstwo 

Budowlane 

DOMBUD S.A. 

Ponownie wnosi o przeznaczenie 

działek w całości pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną 

(szeregową i bliźniaczą) 

i wielorodzinną. 

 

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.  

 

Wyłożony do publicznego wglądu 

projekt planu pozostaje w 

sprzeczności z obowiązującym 

Studium, dlatego, że projektowany 

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 

dz. 1516/2 

obręb 33 

 

powstała z 

działki nr 776 

1 MU2,  

1 R 

1 WU2  

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się 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. 

 

  

 

143a dz. 781 

obręb 33 

1 MN4, 1R   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się 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 
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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 

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 

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 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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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.   

 

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.  

144 144 11.06.2011 [...]* Wnioskodawca wnosi o korektę 

związaną z umiejscowieniem drogi 

8KDD, aby oś drogi pokrywała się z 

granicą działki, obecnie główna 

powierzchnia drogi realizowana jest 

kosztem działki.  

184/6, obręb 32 7 MN4, 8 KDD  nieuwzględniona Uwaga nieuwzględniona ze względu na istniejący sposób 

zagospodarowania terenu działek obsługiwanych przez drogę.  

145 145 11.06.2011 [...]* 1. Zmiana treści zawartej w § 24 

dotyczącym ustalenia zasad 

łączności telekomunikacyjnej – 

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 

Dz. 222/2, obr 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 MN4, 8 KDD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.1  

Zgodnie ustalenie §10, w granicach obszaru objętego planem 

dopuszcza się lokalizowanie oraz przebudowę i remonty sieci i 

urządzeń infrastruktury technicznej poza terenami kategorii 1WU2. 

 

 

 

 

Ad.2 

Nieuwzględniona w zakresie konieczność zapewnienia dostępu do 

drogi publicznej. Dostęp do drogi publicznej wynika z pozostałych 

przypisów § 11. 
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* 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: 

nieuwzględniona Planie – należy przez to rozumieć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka” 

nieuwzględniona 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. 

nieuwzględniona 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.). 

 

 

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 

alternatywnego rozwiązania 

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%. 

 

 

6.Kwestionuje lokalizacje nowo 

projektowanej drogi publicznej 

8KDD. Proponuje przesunięcie drogi 

8KDD w kierunku północnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz. 222/2, obr 

32 
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nieuwzględniona 

 

 

 

nieuwzględniona 

 

 

 

 

 

 

nieuwzględniona  

 

 

 

 

nieuwzględniona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.3 

Poruszony zakres zagadnień wymieniony w uwadze nie jest 

przedmiotem wyłożenia i w związku z tym uwaga nie była 

rozpatrywana. 

 

Ad.4.Brak możliwości uwzględnienia redukcji  odległości 

ogrodzeń od osi drogi , ze względów funkcjonalnych drogi. 

 

 

 

 

 

Ad.5 

Przewidywany sposób zagospodarowania wymaga zachowania 

wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej.  

 

 

Ad.5 

Droga w większości przebiega przez tereny działek sąsiednich i 

niemożliwe jest dalsze przesunięcie jej w kierunku północnym  


