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Załącznik nr 3 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 3. Dotyczy uwag  255- 412 

 

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 

255 255 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 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. 

255a Dz. 377, obr. 33 6 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 
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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. 

256 256 26.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 373 

obręb 33 

 

4MN4,   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach 

planu będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

256a 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.  

256b 

 

dz. 378 

obręb 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.  

257 257 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 

dz. 370 

obręb 33 

4 MN4, 6 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 
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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. 

 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

257a 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 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

257b 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.  
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258 258 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

Dz. 375 obr 33 6 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. 

 

259 259 26.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

dz. 384 

obręb 33 

6MN4, 4 MN4, 6 

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. 
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259a obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 387 

obręb 33 

6MN4, 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. 

259b dz. 390/1 

obręb 33 

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. 

260 260 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 

Dz. 388 obr. 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 
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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. 

 

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

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

260a Dz 389 obr 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.  

261 261 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. 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. 

261a dz. 403 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 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. 
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261b dz. 404 

obręb 33 

6MN4, 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. 

261c dz. 405 

obręb 33 

4MN4, 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. 
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262 262 261.05.2011 [...]* 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. 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. 

262a 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. 
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262b 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. 

263 263 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 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. 

263a 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. 
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263b 404, obr. 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. 

264 264 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. 

264a 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. 

265 265 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

dz. 403 

obręb 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 
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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. 

 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

265a dz. 405 

obręb 33 

4MN4, 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. 

266 266 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 368 

obręb 33 

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

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

266a 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  
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przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

266b 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 

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

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

części pisma. 

267 267 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. 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 pisma. 

267a 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 



13 
 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

267b 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 obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

268 268 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.404, Obr 33 6 MN4, 3 MN4, 3 

KDD 

  Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

268 a 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 planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy 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. 

268b Dz. 410, Obr 

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. 

269 269 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 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. 

269a 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. 

269b 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 
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przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

270 270 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 

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.  

270a 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.  

270b 394/1 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 
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zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 

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

270c 388 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.  

271 271 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 

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. 
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271a 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. 

271b Dz. 375, obr.. 

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. 

272 272 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 

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 
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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. 

 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

272a 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. 

272b 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. 

273 273 

 

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 

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 
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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. 

  

części pisma. 

273a 

 

Dz.713, 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. 

273b Dz.714, Obr 33 6MN4, 

3KDD,3MN4 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

274 274 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. 394/2 

obręb 33 

4MN4, 1 MW, 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. 

274a 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 
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zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

274b 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. 

275 275 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 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. 

275a 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 
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wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

276 276 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 687 

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, 

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

części pisma. 

276a 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. 

276b 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 zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która 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. 

277 277 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 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.  

277a 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.  

278 278 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

Dz.693 obr.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. 

Dz.699 obr.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 



23 
 

planu miejscowego. 

 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

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. 

Dz.713 0br.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. 

279 279 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

dz. 415 

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  
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zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

279a Dz 414 obr.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. 

279b Dz.687, obr. 33 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. 

279 279 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 

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 
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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. 

 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

279a 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. 

279b dz. 687 

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, 

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

części pisma. 

280 280 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 

dz. 405 

obręb 33 

4MN4, 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, 
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redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

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

części pisma. 

280a 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. 

280b 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. 

281 281 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 

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. 



27 
 

281a 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. 

281b 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. 

282 282 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 

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 
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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. 

 

 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

282a 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. 

282b 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. 

283 283 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 

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 obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść 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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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. 

283a 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. 

283b 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. 

284 284 

 

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 

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.  
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284a dodanie kolejnej jednostki 

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, 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.  

284b Dz. 708/2, 

obr.33 

4MU1, 1 R, 2 

MU2, 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. 

285 285 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 

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. 
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285a obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

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. 

285b 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. 

286 286 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 

dz. 687 

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, 

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

części pisma. 

286a 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 
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planu miejscowego. 

 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

286b 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 zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

287 287 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. 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. 

287a 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  
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przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

287b dz. 413 , 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.  

288 288 24.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

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. 

288a Dz. 713, 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 
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

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

części pisma. 

288b Dz 714, obr.33 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. 

289 289 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 368 

obręb 33 

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

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

289a 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. 
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290 290 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. 377 

obręb 33 

6 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. 

290a 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. 

290b 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. 

291 291 26.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

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 



36 
 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

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 będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

291a 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.  

292 292 24.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

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 zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

292a dz. 699 

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

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

części pisma. 

292b 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. 

293 293 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 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.  

293a 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.  

294b 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 
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zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

294 294 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

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. 

294a dz. 393/2 

obręb 33 

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. 

295 295 24.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

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 
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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. 

295a 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. 

295b Dz.399, obr.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. 

296 296 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 

dz. 698 

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.  

296a  dz. 701 

obręb 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 
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obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

296b 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.  

296c 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.  

296d 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.  
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297 297 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. 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.  

297a 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 

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

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

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

297b 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.  

678 678 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 

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 



42 
 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R)  i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

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

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

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

części pisma. 

 

678a 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. 

 678b 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 realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

299 299 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 

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.  
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299a zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R)  i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

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 

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

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

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

299b 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.  

300 300 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 

dz. 698 

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.  
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300a zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 701 

obręb 33 

4 MN4, 3MN4,  

4 MU1, 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

300b 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.  

301 301 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 

dz. 698 

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.  
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301a dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 701 

obręb 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. 

301b 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.  

301c 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 

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

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

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

302 302 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 

dz. 698 

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 
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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. 

 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

302a dz. 701 

obręb 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. 

302b 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.  

302c Dz. 709 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.  

676 676 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

Dz. 702 obr 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. 



47 
 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R)  i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

676a 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. 

676b 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. 

304 304 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 

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 
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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. 

. 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

304a dz. 701 

obręb 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. 

304b 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 

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

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

części pisma. 

305 305 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. 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 obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść 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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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. 

305a 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. 

305b 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 pisma. 

306 306 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 

dz. 694 

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.  

306a dz. 698 

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 
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uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

306b dz. 701 

obręb 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. 

307 307 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

Dz.700, obr.33 3MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

307a Dz. 699, obr.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 
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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. 

308 308 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 700 

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. 

308a 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 

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

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

części pisma. 

309 309 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 

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 
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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. 

 

 

części pisma. 

309a dz. 701 

obręb 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. 

310 310 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. 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 
 

310a 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. 

310b 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.  
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311 311 

 

3005.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 712 

obręb 33 

 

3 KDD,   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest 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. 

312 312 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 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 

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

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

części pisma. 

312a dz. 711 

obręb 33 

3 KDD, 3 MN4, 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść 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. 

312b 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. 

313 313 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

Dz.712 obręb 

33 

3 KDD,   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest 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. 

 

314 314 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 

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 

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

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

indywidualnym. * 

* 

części pisma. 

314a dz. 711  

obręb 33 

3 KDD, 3 MN4, 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

314b 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. 

315 

 

315 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 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 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

315a 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. 
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 W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

316 316 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 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 

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

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

części pisma. 

316a dz. 711 

obręb 33 

3 KDD, 3 MN4, 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

316b 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 
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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. 

317 317 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 694 

obręb 33 

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

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach 

planu będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

317a dz. 698 

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.  

317b dz. 701 

obręb 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. 

318 318 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

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 
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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. 

 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

318a 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. 

318b dz. 405 

obręb 33 

4MN4, 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. 

319 319 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

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  
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zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

319a 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 pisma. 

319b 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. 

320 320 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 

dz. 414 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 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 
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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. 

. 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

320a 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. 

320b 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. 

321 321 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 

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 
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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. 

 

części pisma. 

321a 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. 

321b Dz. 408, obr 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. 

322 322 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. 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. 

322a dz. 405 

obręb 33 

4MN4, 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 
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zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

323 323 25.05.2011 [...]* 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 

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. 

323a dz. 393/2 

obręb 33 

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. 

324 324 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

dz. 403 

obręb 33 

4MN4, 6MN4, 

4MU1, 3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 
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Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

324a dz. 405 

obręb 33 

4MN4, 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. 

325 325 26.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 397 

obręb 25 

4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

325a dz. 398 

obręb 25 

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. 

325b dz. 399 

obręb 25 

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 

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

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

części pisma. 

326 326 30.05.2011 [...]* 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 

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.  

 

dz. 390/1 

obręb 33 

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. 

326a dz. 393/2 

obręb 33 

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

części pisma. 

327 327 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako 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.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. 

327a dz.713, 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. 

327b dz.714, Obr 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. 

328 328 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

dz. 702 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  
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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. 

 

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

328a dz. 711 

obręb 33 

3 KDD, 3 MN4, 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

328b 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. 

328 328 26.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

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  
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byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

328a dz. 711 

obręb 33 

3 KDD, 3 MN4, 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

328b 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. 

329 329 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

dz. 694 

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.  
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329a jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 698 

obręb 33 

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

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach 

planu będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

329 b Dz. 701 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. 

330 330 30.05.2011 Maria Mierzejewska 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. 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. 
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331 331 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako 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. 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 

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

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

części pisma. 

331a dz. 711 

obręb 33 

3 KDD, 3 MN4, 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

331b 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. 

332 332 30,.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

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 
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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. 

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. 

 

333 333 30,.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 702 

obręb 33 

4MN4, 3MN4, 

3KDD  

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

333a dz. 711 

obręb 33 

3 KDD, 3 MN4, 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

333b 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 
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przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.   

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie, w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

334 334 30,.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 694 

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.  

334a dz. 698 

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.  

334b dz. 701 

obręb 33 

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

części pisma. 

335 335 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

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.312 

obręb 25 

7 R  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.  

336 336 29.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 312 

obręb 25 

7 R  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.  

337 337 31.05.2011 [...]* Wnoszę sprzeciw wobec propozycji 

wybudowania drogi wewnętrznej nr 

13 KDW2 przebiegając przez dz. 

168/6.  

Dz. 168/3, obr. 

32 

3MN2, 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 
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 Proponowana nowa droga 

wewnętrzna przechodzi przez 

posesję, która jest zagospodarowana i 

otoczona kamiennym ogrodzeniem, 

obok znajdują się łąki, które można 

przeznaczyć na ten cel.  

niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W 

pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części 

projektu planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  

Ustalone dla pozostałych części działki  przeznaczenie terenu 

umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

337a Dz.168/6 

obr.32 

3MN2, 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 

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

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

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

części pisma. 

338 338 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

Dz. 413, 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.  

338a  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 
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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. 

339 339 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 399 

obręb 33 

6MN4 ,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. 

339a dz. 403 

obręb 33 

4MN4, ,6MN4, 

3KDD, 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. 

339b  dz. 404 

obręb 33 

6MN4, 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. 
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340 340 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 404 

obręb 33 

6MN4, 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. 

340a 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. 

340b 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. 

341 341 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

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 
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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. 

 

 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

341a dz. 405 

obręb 33 

4MN4, 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. 

342 342 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 390/1 

obręb 33 

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. 

342a dz. 393/2 

obręb 33 

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  
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przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

343 343 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

Dz. 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. 

343a 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. 

343b 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 obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

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. 

344 344 23.05.2011 [...]* 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. 403, obr 33 6 MN4, 4 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. 

344a Dz. 405, obr .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. 

344b Dz. 408, obr 

33345 

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 



80 
 

części pisma. 

344c Dz. 411, obr. 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. 

345 345 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz.700, obr 33 6 MN4, 4 MN43 

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. 

345a dz. 702, obr. 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. 

345b Dz.713, 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 
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przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

346 346 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

Dz. 712, 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. 

 

347 347 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

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. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach 

planu będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

347a 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 
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redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach 

planu będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

347b 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. 

348 348 30.05.2010 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

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, 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. 

349 349 30.05.2010 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

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 



83 
 

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. 

 

 

przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach 

planu będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

349a 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 będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

349b 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. 

350 350 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 

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 
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wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R)  i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

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

350a 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. 

350b 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.  

351 351 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 

Dz. 411, obr. 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. 

351a Dz. 415, obr.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 
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planu miejscowego. 

 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

 351b Dz.414, obr.33 3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD, 6 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. 

352 352 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, obr.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.  

352a Dz. 393/1, 

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

352b Dz. 390/1, 

obr.33 

 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. 

353 353 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. 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.  

353a 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. 

353b 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 
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działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

354 354 27.052011. [...]* 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. 312, obr 25 7 R  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.  

354a Dz.313, obr.25 7 R  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. 

355 355 01.06.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R)  i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

Dz. 394/2 obr 

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 zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

355a Dz. 397 obr 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 
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wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

355b Dz. 398 obr 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. 

356 356 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. 702 obr 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. 

356a 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 
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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. 

356b 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. 

357 357 01.06.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

Dz. 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. 

357a 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.  

358 358 01.06.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

Dz. 368, obr.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 
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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. 

. 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

358a Dz. 369, obr.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. 

358b Dz.375, obr.33 6 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. 

359 359 01.06.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

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

 

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

359a 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. 

359b 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 planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

360 360 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. 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 
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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. 

 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

360a 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 planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

360b Dz.410, 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. 

360c Dz. 416, 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 
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części pisma. 

361 361 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. 410, 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. 

361a Dz. 416, 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. 

362 362 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 

Dz. 398, obr.33 6 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. 

362a Dz.397, obr 33 6 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 
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obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

362b Dz.394/1, obr 

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 

362c Dz.394/2, 

obr.33 

1 MW, 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 zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

363 363 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. 397, obr.33 6 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 
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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. 

 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

363a Dz. 398, obr.33 6 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. 

364 364 12.05.2011 [...]* 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.403, obr.33 6 MN4, 4 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. 

364a Dz. 399, obr.33 6 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, 
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

364b Dz. 398, obr. 33 6 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. 

365 365 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. 368, obr.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. 

365a Dz.369, obr.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. 

366 366 27.05.2011 [...]* 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.  
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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. 

 

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach 

planu będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

336a 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.  

367 367 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.414, obr.33 6 MN4,3 MN4, 4 

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. 

367a Dz. 687, obr.33 6 MN4,3 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 
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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. 

368 368 28.05.2011 [...]* 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. 

chwalenia Zmian SUiKZP. 

Dz. 414, obr.33 6 MN4,3 MN4,  

4 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. 

368a Dz.415, obr.415 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. 

369 369 19.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

Dz. 405, obr.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 
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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. 

 

części pisma. 

369a Dz.403, obr.33 6 MN4, 4 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. 

370 370 19.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

Uchwalenia Zmian SUiKZP. 

Dz.399, obr.33 6 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. 

 

371 371 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 

Dz. 399, obr. 33 6 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 
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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. 

 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

371a Dz. 398, obr 33 6 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. 

372 372 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

Dz. 710, 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.  

372a Dz. 709 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.  

372b Dz. 708/2, 

obr.33 

4 MU1,2MU2 

 3 KDD, 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. 
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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. 

373 373 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, 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.  

373a Dz. 709 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.  

373b Dz. 708/2, 

obr.33 

2MU2, 4 MU1, 

 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 części działki  przeznaczenie terenu 

umożliwia realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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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374 374 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, obr.33 6 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. 

374a Dz.398, obr.33 6 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. 

375 375 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..394/2, 

obr.33 

4 MN4, 1 MW, 

 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 zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

375a Dz.397, obr 33 6 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. 
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uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

375b Dz. 398, obr.33 6 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. 

376 376 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. 693, obr.33 6 MN4, 4 MN4,  

3 KDD, 3 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

376a Dz.699, obr.33 6 MN4, 4 MN4,  

3 KDD, 3 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 
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zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

376b Dz. 700, 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. 

376c Dz. 713, 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. 

377 377 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 

Dz. 415, obr. 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 



105 
 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

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. 

377a Dz. 413, obr 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.  

378 378 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, 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.  

378a 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.  

379 379 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 

Dz. 711, obr.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 
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wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

391a 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. 

380 380 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, obr 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. 

380a Dz. 414 obr. 33 6 MN4, 3 MN4,  

4 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, 
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma. 

381 381 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

Dz.687, obr.33 4MN4, 6MN4, 

3KDD, 3 MN4 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

381a Dz.688, 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.  

381b Dz.692, 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. 

381c Dz.691, obr.33 4MN4, 3KDD, 

 3 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 
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W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

381d Dz. 693, obr.3 4MN4, 6MN4, 

3KDD, 3 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

382 382 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, 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.  

382a 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 
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zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 

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

383 383 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

. 

Dz. 411, obr.33 4MN4, 3MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

383a Dz. 415, obr.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. 

383b Dz..413, 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.  

384 384 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

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. 
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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. 

 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

384a Dz. 408, obr.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. 

384b 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.\ 

384c Dz.411, obr. 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 
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zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

384d Dz. 416, 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. 

385 385 21.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

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, obr.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. 

385a Dz.403, obr. 33 4MN4, 6MN4,  

 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 
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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. 

386 386 21.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

Dz. 415, obr. 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. 

386a Dz. 414, obr. 33 4MN4, 6MN4, 

3KDD, 3 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. 

386b Dz. 687, obr. 33 4MN4, 6MN4, 

3KDD, 3 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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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387 387 18.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

Dz. 394/1, 

obr.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.  

387a Dz. 397, obr. 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. 

388 388 19.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

Dz. 387, obr. 33 4MN4, 6MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

388a Dz. 390/1, obr. 

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 
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. wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

388b Dz. 393/2, obr. 

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. 

389 389 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przekwalifikowanie działki 

jako teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

. 

Dz. 703, 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.  

389a Dz. 710, 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.  
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389b Dz. 709, 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.  

390 390 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. 693 obr. 33 4MN4, 6MN4, 

3KDD, 3 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

390a Dz. 702 obr. 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. 

390b Dz. 699 obr. 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 
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wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

390c 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. 

390d 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. 

391 391 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. 688 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 
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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. 

 

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

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

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

391a Dz. 692 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. 

391b Dz. 691 obr. 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. 

391c Dz. 693 obr. 33 4MN4, 6MN4, 

3KDD, 3 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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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391d Dz. 699 obr. 33 4MN4, 6MN4, 

3KDD, 3 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

392 392 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

Dz. 393/1 obr. 

33 

6 MN4  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach 

planu będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

392a Dz. 394/1 obr. 

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.  

393 393 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 

Dz. 377 obr. 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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wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

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. 

393a Dz. 383 obr. 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. 

393b Dz. 384 obr. 33 4MN4, 6MN4, 

3KDD, 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. 

394 394 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. 710 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.  



120 
 

394a dodanie kolejnej jednostki 

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 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.  

394b Dz. 708/2 obr. 

33 

2 MU2, 4 MU1,  

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. 

395 395 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 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.  

395a Dz. 709 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 
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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.  

395b Dz. 708/2 obr. 

33 

2 MU2, 4 MU1,  

3 KDD, 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. 

396 396 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. 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.  

 

397 397 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 

Dz. 687 obr. 33 4MN4, 6MN4, 

3KDD, 3 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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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wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

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. 

397a Dz. 692 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. 

397b Dz. 693 obr. 33 4MN4, 6MN4, 

3KDD, 3 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, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

398 398 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

Dz. 405 obr. 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. 
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398a zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

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

3KDD, 4 MU1 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

398b 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.  

399 399 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. 388 obr. 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.  

399a Dz. 389 obr. 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 
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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.  

400 400 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 obr. 

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. 

 

401 401 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

Dz. 397 obr. 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. 

 

402 402 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Dz. 370 obr. 33 4 MN4, 6 MU2  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza 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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Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

 

403 403 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. 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. 

403a 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 planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

403b Dz. 410 obr. 33 6 MN4, 3 MN4, 3 

KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 
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części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

403c Dz. 416 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. 

403d Dz. 417 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. 

404 404 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 

Dz. 700 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. 
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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. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

 

405 405 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. 703 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.  

405a 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. 

405b 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 będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się 

zmian w przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla 

działki  przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 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.  

406 406 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 obr. 33 6 MN4, 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. 

406a Dz. 700 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. 

406b Dz. 713 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. 

406c Dz. 714 obr. 33 6 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  
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Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

407 407 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. 377 obr. 33 6 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. 

407a Dz. 383 obr. 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. 

407b Dz. 384 obr. 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 



130 
 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

408 408 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 obr. 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. 

408a Dz. 369 obr. 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. 

409 409 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 

Dz. 372 obr. 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 
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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. 

 

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

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

409a Dz. 378 obr. 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.  

410 410 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. 

* 

*i. 

Dodatkowo w wyroku Sądu 

Najwyższego z dnia 18 listopad 1993 

roku (III ARN 49/93) stwierdzono iż 

„w państwie prawa nie ma miejsca 

… nadrzędności interesu ogólnego 

nad interesem indywidualnym.  

Dz. 378 obr. 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.  

410a Dz. 373 obr. 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.  

410b Dz. 374 obr. 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 
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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.  

411 411a 28.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę ,jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14R)i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

Dz. 313 obr. 25 7 R  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. 

411b Dz. 314 obr. 25 7 R  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. 

412 412 31.05.2011 [...]* Brak zgody na przeznaczenie 

terenów pod tereny 1ZP/US. Działki 

spełniają 5 podstawowych przesłanek 

do uzyskania decyzji o warunkach 

zabudowy, o których mowa w 

ustawie o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dodatkowo planowanie terenów 

zieleni publicznej nie ma 

uzasadnienia z uwagi na brak 

kontynuacji tej funkcji w 

otaczającym terenie, sąsiadują z 

terenami zabudowy mieszkaniowej i 

ta funkcja jest tu logicznie 

uzasadniona. Teren nie koliduje ze 

strefą wysokiego napięcia, nie biegną 

tam cieki wodne. Tereny te powinny 

stać się terenami z zabudową 

mieszkaniową o niskiej 

intensywności z zachowaniem dużej 

ilości powierzchni biologicznie 

czynnej. 

Jednocześnie nie przychylenie się do 

uwag i uchwalenie planu z obecnym 

przeznaczeniem ZP/US przełoży się 

na wykup tych nieruchomości. 

Dz. 150 obr. 33 21 MU2, 5KDD  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie 

odnoszącym się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  

Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. 

W pozostałej części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy 

części projektu planu, która nie podlegała powtórnemu 

wyłożeniu.  Ustalone dla pozostałych części działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

412a Dz. 146 obr. 33 1 ZP/US, 2 WU1, 

16 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 

a pozostałe tereny nie mogą być przeznaczone do zabudowy z 

uwagi na ustalenia obowiązującego SUIKZP.  

412b  

Dz. 149/1,149/2 

 

1 ZP/US, 16KDD  nieuwzględniona na mapie na której został sporządzony plan nie występują 

działkiał149/1,149/2. Uwagę rozpatrzono w stosunku do działki 

nr 149 obr 33.  

 Uwaga nie zostaje uwzględniona w zakresie będącym 
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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: 

- Planie – należy przez to rozumieć projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka” 

- Studium – należy przez to rozumieć Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa przyjęte Uchwałą Nr XII/87/03 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 kwietnia 2003 r. 

- Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.). 

 

 

przedmiotem wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD 

jest niezbędna do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy 

a pozostałe tereny nie mogą być przeznaczone do zabudowy z 

uwagi na ustalenia obowiązującego SUIKZP.  


