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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1328/2011 

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.06.2011 r. 

 

 

WYKAZ i SPOSÓB ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO 

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

 

 

 

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

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

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

 

Załącznik nr 1. Dotyczy uwag  146- 254 

 

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 

146 146 27.05.2011 [...]*  

Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

Dz. 406 

obręb 33 

4 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 

146a Dz. 402 

obręb 33 

4 MU1  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 
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147 147 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 702 

obręb 33 

4 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

147a dz. 711 

obręb 33 

4 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

147b 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. 
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148 148 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 388 

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 

148a 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 

149 149 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 702 

obręb 33 

4 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

149a dz. 701 

obręb 33 

4 MN4, 3 MN4,  

3 KDD, 4 MU 1 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

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 

149b dz. 699 

obręb 33 

4 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

150 150 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 i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

 

dz. 406 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

150a dz. 402 

obręb 33 

4 MU1  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

151 151 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

dz. 406 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  
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Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

 

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

151a dz. 402 

obręb 33 

4 MU1  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

152 152 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 414 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4,  

3 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 

152a dz. 687 

obręb 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 

152b dz. 688 1 MU1, 4 MN4,   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 
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obręb 33 się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

153 153 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 393/2 

obręb 33 

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 

153a dz. 394/2 

obręb 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 wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

153b dz. 397 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 



7 
 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

154 154 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 405 

obręb 33 

4 MN4, 3 MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

154a dz. 403  

obręb 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 

154b dz. 406 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

155 155 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

dz. 403 

obręb 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 
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odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

156 156 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 399 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

156a dz. 403 

obręb 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. 
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157 157 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 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 

157a 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 

158 158 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

 Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

dz. 397 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

158a dz. 394/2 

obręb 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 
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planu miejscowego. pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

159 159 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 393/2 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

159a dz. 394/1 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

159b dz. 394/2 

obręb 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 wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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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159c dz. 397 

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 

159d dz. 398 

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 

160 160 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

dz. 403 

obręb 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 

160a dz. 404 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 
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zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

160b dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

161 161 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 409 

obręb 33 

6 MN4, 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 

161a dz. 410 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

161b dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

162 162 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 402 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

162a dz. 403 

obręb 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 

163 163 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 
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Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

163a dz. 403 

obręb 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 

164 164 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jakoteren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 693 

obręb 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 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

164a dz. 699 

obręb 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 

zakresie,  w jakim treść 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 

164b dz. 700 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

165 165 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 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 

165a 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 

166 166 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

dz. 397 

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 
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miejscowego. 

. 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

166a dz. 398 

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 

166b dz. 399 

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 

167 167 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 
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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 (1-14 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 

167a dz. 403 

obręb 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 

168 168 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

168a dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

168b dz. 414 

obręb 33 

6 MN4, 4 MU1,  

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 
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wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

169 169 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 404 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

169a dz. 409 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

169b dz. 410 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 
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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 

170 170 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 399 

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 

170a dz. 403 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4,  

3 KDD, 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 

170b dz. 404 

obręb 33 

6 MN4,3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 
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171 171 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 394/2 

obręb 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 wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

171a dz. 397 

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 

171b dz. 398 

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 

172 172 27.05.2011 [...]*  

Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

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  
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miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

172a 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 

172b dz. 394/1 

obręb 33 

6 MN4  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

173 173 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

dz. 416 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

173a dz. 417 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 
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zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

174 174 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 416 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

174a dz. 417 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

174b dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 
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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 

175 175 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 410 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona  

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

175a dz. 416 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4, 

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

175b dz. 417 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 



24 
 

176 176 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 393/1 

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 

176a dz. 393/2 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

176b dz. 394/1 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

176c dz. 394/2 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

od 20 kwietnia 2010 r. do 19 maja 2010 r. W związku, z czym w 
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zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

176d dz. 397 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

177 177 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 399 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

178 178 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

dz. 397 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 
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byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

178a dz. 398 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

178b dz. 399 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

179 179 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

dz. 402 

obręb 33 

4 MU1  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma. 
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179a wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

dz. 406 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

179b dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

180 180 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

180a dz. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

180b dz. 409 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

181 181 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

181a dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

181b dz. 415 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

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

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

182 182 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 372 

obręb 33 

6 MU1, 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 

182a 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 

183 183 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

dz. 409 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
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paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

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

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

części pisma 

183a dz. 410 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

184 184 01.06.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R)  i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

Dz. 415 obr 33 3MN4, 4MN4, 

3KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

184a 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 

184b Dz. 687 obr 33 3 MN4, 4 MN4,  

6 MN4, 3 KDD 

 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

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

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

185 185 01.06.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R)  i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

Dz. 687 obr 33 3 MN4, 4 MN4, 6 

MN4, 3 KDD 

 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

185a Dz. 692 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 

185b Dz. 693 obr 33 3 MN4, 4 MN4, 

 6 MN4, 3 KDD 

 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

186 186 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

 

 

 

dz. 375 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

186a dz. 377 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

668 668 01.06.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

Dz. 399 obr 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 

668a 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 
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obszarów rolnych (1-14 R)  i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

188 188 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 370 

obręb 33 

6 MU1, 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 

188a dz. 372 

obręb 33 

6 MU1, 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 

189 189 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 

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 
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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. 

. 

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

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

części pisma 

189a 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 

189b 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 

191 191 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

dz. 377 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
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jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

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

części pisma 

192 192 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 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 

192a dz. 375 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

192b dz. 377 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 
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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 

193 193 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 703 

obręb 33 

4 MU1, 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 

193a dz. 709 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

193b dz. 710 

obręb 33 

4 MU1, 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 

193c dz. 711 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 
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Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

193d dz. 712 

obręb 33 

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 

194 194 26.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 691 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

194a dz. 693 

obręb 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 
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194b dz. 699 

obręb 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 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

194c dz. 700  

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

194d dz. 701 

obręb 33 

4 MN4, 3 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 

195 195 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. 699 

obręb 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 
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byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

195a dz. 700 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

195b dz. 701 

obręb 33 

4 MN4, 3 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 

195c dz. 702 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
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planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

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

części pisma 

195d dz. 703 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

196 196 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 403 

obręb 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 

197 197 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

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 
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paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

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

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

części pisma 

198 198 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 393/1 

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 

198a dz. 394/1 

obręb 33 

6 MN4  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

198b dz. 397 

obręb 33 

6 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. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 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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199 199 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 402 

obręb 33 

4 MU1  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

200 200 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 410 

obręb 33 

6 MN4, 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 

200a dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

200b dz. 416 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

200c dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

200d dz. 417 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

201 201 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

dz. 403 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4,  

3 KDD, 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 
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miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

201a dz. 404 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

201b dz. 409 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

202 202 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

dz. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 
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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 (1-14 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 

202a dz. 411 

obręb 33 

3MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

202b dz. 410 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4, 

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

203 203 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4, 

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

203a dz. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 
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zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

203b dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

204 204 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 413 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

204a dz. 414 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4,  

3 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 



47 
 

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

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

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

części pisma 

204b dz. 688 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

205 205 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

205a dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

205b dz. 409 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

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

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

206 206 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 692 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

206a dz. 699 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD, 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 

207 207 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. 693 obr 33 3 MN4, 4 MN4, 

 6 MN4, 3 KDD 

 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 
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jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R)  i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego.  

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

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

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

części pisma 

207a Dz. 699 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 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

207b 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 

207c Dz 713 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 

208 208 01.06.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

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 
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odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R)  i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

208a Dz. 713 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 

208b 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 

209 209 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 
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terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

209a dz. 408 

obręb 33 

4 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 

209b dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

210 210 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

dz. 415 

obręb 33 

4 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

210a dz. 414 3 MN4, 4 MN4,   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 
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redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

obręb 33 3 KDD, 4 MU1,  

6 MN4 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

210b dz. 687 

obręb 33 

4 MN4, 4 MN4,  

3 KDD, 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, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

211 211 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 399 

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 
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212 212 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 711 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

212a dz. 702 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

212b dz. 701 

obręb 33 

4 MN4, 3 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 

213 213 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

dz. 417 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 
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Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

213a dz. 414 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4,  

3 KDD, 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 

214 214 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 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. 

214a  dz. 714 

obręb 33 

6 MN4,  3 MN4, 

 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 
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215 215 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

215a dz. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

215b dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

216 216 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

dz. 713 

obręb 33 

3 MN4, 6MN4, 

 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 
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Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

216a dz. 700  

obręb 33 

3 MN4, 6MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

216b 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 

216c dz. 702 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4, 

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

216d dz. 711 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

217 217 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 394/2 

obręb 33 

1 MW, 4MN4, 

 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

217a dz. 397 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 Nieuwzględnion

a 

Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

217b dz. 398 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4, 

 3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

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

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

218 218 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

218a dz. 414 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

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 

218b dz. 413 

obręb 33 

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

219 219 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 388 

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 

219a 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 

220 220 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 368 

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. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

220a 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. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 
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przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

221 221 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 404 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

221a dz. 409 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

222 222 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

222a dz. 403 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

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 
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obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

223 223 27.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 399 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

223a dz. 398 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

223b dz. 397 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

224 224 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 700 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

224a dz. 713 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

224b dz. 714 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 
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225 225 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 405 

obręb 33 

4 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

225a dz. 408 

obręb 33 

4 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

225b dz. 411 

obręb 33 

4 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

226 226 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

dz. 399 

obręb 33 

4 MN4, 6MN4, 

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 
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Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

226a dz. 403 

obręb 33 

4 MN4, 6MN4,  

3 KDD, 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 

227 227 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 410 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

227a dz. 416 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
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poz. 717 z późn. zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej 

części pisma 

227b dz. 417 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

228 228 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 693 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

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 

228a dz. 699 

obręb 33 

6 MN4, 3MN4,  

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 

228b dz. 700 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

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

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

228c dz. 713 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

229 229 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 399 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

229a dz. 403 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4,  

3 KDD, 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 
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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 

230 230 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 687 

obręb 33  

6 MN4, 4MN4, 

 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 

230a dz. 692 

obręb 33 

6 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 

230b dz. 693 

obręb 33 

6 MN4, 4MN4, 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 



68 
 

231 231 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 415 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

231a dz. 414 

obręb 33 

6 MN43 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 

231b dz. 687 

obręb 33 

6 MN43 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 

232 232 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 
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byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

232a dz. 414 

obręb 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 

232b dz. 413 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

233 233 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

233a dz. 415 3 MN4, 4 MN4,   nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 
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redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

obręb 33 3 KDD się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

233b dz. 414 

obręb 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 

234 234 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

234a dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 
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 realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

234b dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

235 235 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 693 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4, 

 3 KDD, 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, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

235a dz. 699 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD, 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, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy 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 

235b dz. 700 

obręb 33 

3 MN4, 3 KDD,  

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, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

235c dz. 713 

obręb 33 

3 MN4, 3 KDD,  

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, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

236 236 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

236a dz. 413 

obręb 33 

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

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  
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zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

236b dz. 414 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

6 MN4, 4 MU1,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

237 237 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 693 

obręb 33 

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 

237a dz. 699 

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 
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części pisma 

237b dz. 700 

obręb 33 

3 MN4, 6 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

238 238 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jakoteren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

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 

238a 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 

238b dz. 394/1 

obręb 33 

6 MN4  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

239 239 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 397 

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 

239a dz. 398 

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 

239b dz. 399 

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 

240 240 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

dz. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 
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odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

240a dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

240b dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

241 241 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

dz. 415 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 
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terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

241a dz. 414 

obręb 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 

241b dz. 687 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD, 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, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

242 242 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4, 

 3 KDD,  

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma. 

 



78 
 

242a redakcyjnej, 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. 408 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

242b dz. 411 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

243 243 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

dz. 687 

obręb 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 

243a dz. 692 

obręb 33 

6 MN4, 3 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 
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planu miejscowego. 

 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

243b dz. 693 

obręb 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 

244 244 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 411 

obręb 33 

 4 MN4, 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. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

244a dz. 415 

obręb 33 

4 MN4, 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. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

244b dz. 414 

obręb 33 

4 MN4, 3 MN4,  

6 MN4, 4 MU1 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

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

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 

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

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

245 245 30.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 700 

obręb 33 

3 MN4, 6 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

245a dz. 713 

obręb 33 

3 MN4, 6 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

245b dz. 714 

obręb 33 

3 MN4, 6 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

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 

246 246 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 687 

obręb 33 

3 MN4, 6 MN4,  

3 KDD, 4 MN4 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

246a dz. 692 

obręb 33 

3 MN4, 6 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

246b dz. 693 

obręb 33 

3 MN4, 6 MN4,  

3 KDD, 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 

246c dz. 691 

obręb 33 

3 MN4, 4 MN4,  

3 KDD 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

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

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

247 247 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 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 

247a 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 

248 248 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

dz. 405 

obręb 33 

3 MN4, 3 KDD, 

 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. 



83 
 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

248a dz. 403 

obręb 33 

6 MN4, 4 MN4,  

3 KDD, 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 

249 249 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

dz. 397 

obręb 33 

4 MN4, 3 KDD, 

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, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

249a dz. 398 

obręb 33 

4 MN4, 3 KDD, 

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, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

wyłożenia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 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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249b dz. 399 

obręb 33 

4 MN4, 3 KDD,  

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, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

250 250 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 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 

250a 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 

250b dz. 394/1 

obręb 33 

6 MN4  nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w ustaleniach planu 

będących  przedmiotem wyłożenia. Nie wprowadza się zmian w 

przeznaczeniu terenów budowlanych. Ustalone dla działki  

przeznaczenie terenu umożliwia realizację wnioskowanej 

zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego wyłożenia, zgodnie z 
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przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

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

zm.), nie jest możliwe rozpatrzenie pozostałej części pisma 

251 251 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

dz. 693 

obręb 33 

4 MN4, 3 KDD,  

6 MN4, 3 MN4 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

251a dz. 699 

obręb 33 

4 MN4, 3 KDD,  

6 MN4, 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 

251b dz. 700  

obręb 33 

 3 KDD, 6 MN4,  

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 

252 252 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jakoteren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

dz. 399 

obręb 33 

4 MN4, 3 KDD,  

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, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 
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wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

252a dz. 403 

obręb 33 

4 MN4, 3 KDD,  

6 MN4, 4MU1 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

252b dz. 404 

obręb 33 

3 KDD, 6 MN4,  

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 

253 253 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

dz. 404 

obręb 33 

3 KDD, 6 MN4, 

 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 
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jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

253a dz. 409 

obręb 33 

3 KDD, 6 MN4,  

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 

253b dz. 410 

obręb 33 

3 KDD, 6 MN4,  

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 

254 254 31.05.2011 [...]* Przeznaczyć działkę jako teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i uwzględnić 

odpowiednie parametry zabudowy 

wskazane w projekcie planu 

miejscowego. 

 

Jeśli spełnienie powyższego nie 

byłoby możliwe wnioskodawca 

wnosi o przeznaczenie działki jako 

terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej poprzez 

wprowadzenie rozszerzenia zapisu 

paragrafu 43 ust. 2 pkt. 2 o budynki 

jednorodzinne. Zmianę można 

wprowadzić również poprzez 

dodanie kolejnej jednostki 

redakcyjnej, która zawierałaby 

dz. 399 

obręb 33 

4 MN4, 3 KDD, 

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, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 

254a dz. 403 

obręb 33 

4 MN4, 3 KDD,  

6 MN4, 4MU1 

 nieuwzględniona Złożone pismo stanowi uwagę jedynie we fragmencie odnoszącym 

się do części projektu planu podlegającej wyłożeniu.  Uwaga nie 
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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.). 

 

 

zapisy regulujące przeznaczenie i 

zagospodarowanie jednego z 

obszarów rolnych (1-14 R) i 

uwzględnić odpowiednie parametry 

zabudowy wskazane w projekcie 

planu miejscowego. 

 

zostaje uwzględniona w zakresie będącym przedmiotem 

wyłożenia, ponieważ projektowana droga  3KDD jest niezbędna 

do obsługi terenów przeznaczonych do zabudowy. W pozostałej 

części pismo nie stanowi uwagi, gdyż dotyczy części projektu 

planu, która nie podlegała powtórnemu wyłożeniu.  Ustalone dla 

pozostałych części działki  przeznaczenie terenu umożliwia 

realizację wnioskowanej zabudowy. 

Projekt planu w całości był wyłożony do publicznego wglądu 

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

zakresie,  w jakim treść pisma nie dotyczy zakresu ponownego 

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

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

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

części pisma 


