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Załącznik Nr 4 

do Uchwały Nr 52/IX/2015 

Rady Miejskiej w Kłobucku  

z dnia 29 kwietnia 2015 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmiany studium  

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck 

 

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

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

dwukrotnie: 

− I wyłożenie w dniach od 30 czerwca do 4 sierpnia 2014 r., uwagi do dnia 26 sierpnia 2014 r. 

− II wyłożenie w dniach od 26 stycznia do 23 lutego 2015 r., uwagi do dnia 16 marca 2015 r. 

Podczas wyłożeń projektu ww. zmiany studium do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym 

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

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), do Burmistrza Kłobucka 

wpłynęło  166 uwag, z których 28 zostało przez Burmistrza Kłobucka uwzględnione w całości, 

92 nieuwzględnione w części, 46 nieuwzględnione w całości. 

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

przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) Rada Miejska w Kłobucku przyjmuje 

następujące rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kłobuck, które w całości lub 

w części nie zostały uwzględnione przez Burmistrza Kłobucka. 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 3.07.2014 
I wyłożenie 

Alina i Bogdan 
Chudaszek 

Zmiana przeznaczenia 
terenu oznaczonego jako 
R na MN lub MNR. 

Zagórze 875 R, Zn 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
w strefie B ochrony 
pośredniej ujęcia wody 
Łobodno, tereny budowlane 
przy ul. Chodkiewicza nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

część 
874/4 

R, MNR, Zn 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki wzdłuż ul. 
Chodkiewicza 

2 3.07.2014 
I wyłożenie 

Alina i Bogdan 
Chudaszek 

Zmiana przeznaczenia 
terenów rolnych 
oznaczonych symbolem 
R na tereny z 
możliwością realizacji 
elektrowni wiatrowych. 

Łobodno 579 
580 
581 
806 
880 

R 

 –  – 

inwestycja niezgodna 
z polityką przestrzenną gminy 

3 3.07.2014 
I wyłożenie 

Dorota i Krzysztof 
Chudaszek 

Zmiana przeznaczenia 
terenów rolnych 
oznaczonych symbolem 
R na tereny z 
możliwością realizacji 
elektrowni wiatrowych. 

Łobodno 624/2 R 

 –  – 

inwestycja niezgodna 
z polityką przestrzenną gminy 

4 4.07.2014 
7.07.2014 

I wyłożenie 

Windprojekt  
Sp. z o. o. 

Zmiana przeznaczenia 
terenów zgodnie z 
załącznikiem graficznym 

Łobodno  R 

 –  – 
inwestycja niezgodna 
z polityką przestrzenną gminy 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

z terenów oznaczonych 
R na tereny rolnicze z 
możliwością lokalizacji 
turbin wiatrowych. 

5 9.07.2014 
I wyłożenie 

Kamil Kobyłkiewicz Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną. 

Biała Górna 700 
701 
702 

R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

6 9.07.2014 
I wyłożenie 

Tomasz Kobyłkiewicz Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną. 

Smugi 426 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Smugi nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

7 9.07.2014 
I wyłożenie 

Tomasz Kobyłkiewicz Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną. 

Smugi 183 R 

+ – + – 
częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki wzdłuż drogi 

8 14.07.2014 
I wyłożenie 

Paweł Majcherowski Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na tereny 
budowlane. 

Biała Górna 123/1 
123/2 

KDG, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 

157/4 MNR, R + – + – częściowo uwzględniona, 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
skorygowanie granicy terenu 
MNR – przeznaczenie pod 
zabudowę fragmentu działki 
w nawiązaniu do istniejącego 
terenu budowlanego 

9 10.03.2015 
II wyłożenie 

Paweł Majcherowski Przekwalifikowanie 
działek okładki rolnej na 
tereny budowlane. 

Biała Górna 123/1 
123/2 

KDG, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym 
do publicznego wglądu 
pas działki wzdłuż drogi 
wojewódzkiej był już 
przeznaczony pod zabudowę, 
przez teren działki nie 
przebiega projektowany 
rurociąg paliwowy, ani jego 
strefa ochronna 

157/4 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym do 
publicznego wglądu fragment 
działki w nawiązaniu do 
istniejącego terenu 
budowlanego był już 
przeznaczony pod zabudowę  

10 24.07.2014 
I wyłożenie 

Zbigniew Soboniak Zmiana przeznaczenia 
działki z terenów rolnych 
na tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Łobodno 710 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

11 28.07.2014 
18.08.2014 
I wyłożenie 

Halina Dziuba Zmiana przeznaczenia na 
działkę budowlaną – 
zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

Kopiec 33/2 
33/4 

R, Zn 

 –  – 

działka położona w strefie „E” 
ochrony ekspozycji, 
obejmującej zespół stawów 
w Kopcu wraz z terenami 
przyległymi, łącznie 
z zespołem dworskim 
i parkiem, w której 
obowiązuje zakaz zabudowy, 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
poza istniejącymi terenami 
zainwestowanymi 

12 09.02.2015 
II wyłożenie 

Halina Dziuba Przekształcenie pod 
zabudowę 
jednorodzinną. 

Kopiec 33/4 R, Zn 

 –  – 

działka położona w strefie „E” 
ochrony ekspozycji, 
obejmującej zespół stawów 
w Kopcu wraz z terenami 
przyległymi, łącznie 
z zespołem dworskim 
i parkiem, w której 
obowiązuje zakaz zabudowy, 
poza istniejącymi terenami 
zainwestowanymi 

13 29.07.2014 
I wyłożenie 

"STAKO" Stanisław 
i Katarzyna 
Kowalczyk Sp. j. 

Przeznaczenie pod 
lokalizację urządzeń 
elektroenergetycznych 
o mocy pow. 100 kW 
(elektrownie wiatrowe) 
wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą. 

Kłobuck 5603 
5604 
5605 
5606 
140 
150 
151 
152 

5714 
5643 
125 
126 
132 

R, IT, drogi 

 –  – 

inwestycja niezgodna 
z polityką przestrzenną gminy 

14 30.07.2014 
I wyłożenie 

Elżbieta Biernacka Dopuszczenie działki pod 
zabudowę mieszkaniową 
i zagrodową. 

Kłobuck 362 R, ZLZ, 
KDG 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
fragmentu działki w 
nawiązaniu do istniejącego 
terenu budowlanego, poza 
projektowaną obwodnicą 
w ciągu drogi krajowej nr 43 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

15 31.07.2014 
25.08.2014 
I wyłożenie 

Krystyna Gola Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 17/2 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, działka 
położona w strefie ochronnej 
od elektrowni wiatrowych 
związanej z ograniczeniami w 
zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu – 
dotyczącej zakazu lokalizacji 
funkcji wymagających 
ochrony przed hałasem 
przekraczającym 40 dB 
i 45 dB w porze nocnej 

16 31.07.2014 
25.08.2014 
I wyłożenie 

Mirosław Merta Przekształcenie całości 
działek na budowlane. 
Wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki-Boronów. 
 

Biała Górna 2/2 
2/4 

MNR, R, 
ZLZ 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki od drogi 
wojewódzkiej do strefy 
ochronnej projektowanego 
rurociągu paliwowego 
wyznaczonej w 
obowiązującym planie 
miejscowym, pozostała część 
działki położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium; 
w uwadze wpisano działkę nr 
2/4 – nie zlokalizowano, 
uwzględniono działkę nr 2/3 
zgodnie z załączoną do uwagi 
mapą 

17 10.03.2015 
II wyłożenie 

Mirosław Merta Przekwalifikowanie 
działki rolnej, 
wprowadzenie zmian 
do studium i uchwały 
zagospodarowania 
przestrzennego 
uchwalonego dla obrębu 
Biała Górna. 

Biała Górna 2/2 
2/4 

MNR, R, 
ZLZ 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym do 
publicznego wglądu pas 
działki od strony drogi 
wojewódzkiej do strefy 
ochronnej projektowanego 
rurociągu paliwowego 
wyznaczonej 
w obowiązującym planie 
miejscowym był już 
przeznaczony pod zabudowę, 
pozostała część działki 
położona w oddaleniu od 
istniejącej zabudowy, znaczne 
tereny budowlane w obrębie 
Biała Górna nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; 
w uwadze wpisano działkę nr 
2/4 – nie zlokalizowano, 
uwzględniono działkę nr 2/3 

18 31.07.2014 
19.08.2014 
I wyłożenie 

Maria i Mieczysław 
Dabioch 

Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Połączenie ul. Gościniec 
w Borowiance z ul. 
Ogrodową w Kamyku. 

Kamyk 108 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

Borowianka 170 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

19 1.08.2014 
20.08.2014 
I wyłożenie 

Renata Zając Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku do 
ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Kamyk 99/1 
99/2 

R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

20 1.08.2014 
20.08.2014 
I wyłożenie 

Marcin Kosowski Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku do 
ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Kamyk 100 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

48 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk i 
Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

21 1.08.2014 
25.08.2014 
I wyłożenie 

Małgorzata 
i Wiesław Żurek 

Dopuszczenie zabudowy 
mieszkaniowej w całości 
działki. 

Borowianka 33 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
fragmentu działki wzdłuż 
ul. Stawowej, w nawiązaniu 
do istniejącego terenu 
budowlanego 

22 11.03.2015 
(uzupełnie-
nie uwagi 

17.03.2015) 

II wyłożenie 

Małgorzata, Wiesław 
Żurek 

Wyznaczenie terenów 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
w pozostałej części 
działki – ujęcie 
w studium maksymalnej 
powierzchni. Obecnie 
pod zabudowę 
przeznaczony jest teren 
podmokły, wnosi 
o przeznaczenie 
budowlane w wyższych 
partiach działki. 

Borowianka 33 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
skorygowano granice terenu 
budowlanego – poszerzono 
pas pod zabudowę wzdłuż 
ul. Stawowej o kolejne 50 m, 
w nawiązaniu do istniejącego 
terenu budowlanego 

23 4.08.2014 
25.08.2014 
I wyłożenie 

Jadwiga Bachniak Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na działkę 
budowlaną w celu 
połączenia ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
z ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 173 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

24 4.08.2014 
I wyłożenie 

Joanna i Robert 
Matyjewicz 

Zmiana przeznaczenia 
nieużytków, gruntów 

Zagórze 101/14 MNR 
+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
działka położona w terenie 
MNR – dopuszczona 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ornych i sadu na działkę 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jedno/wielorodzinną, 
usługową, produkcyjną 
i zabudowę OZE (farma 
słoneczna 
fotowoltaiczna). 

zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, zagrodowa, 
usługowa, zabudowa 
związana z produkcją 
w gospodarstwach rolnych, 
brak możliwości 
wprowadzenia zabudowy 
produkcyjnej i OZE ze 
względu na uciążliwości 
dla sąsiednich terenów 
mieszkaniowych 

25 4.08.2014 
26.08.2014 
I wyłożenie 

Tomasz Owczarek Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną. 

Kamyk 308 MNR +  +   

19 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, działka 
położona w strefie ochronnej 
od elektrowni wiatrowych 
związanej z ograniczeniami w 
zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu – 
dotyczącej zakazu lokalizacji 
funkcji wymagających 
ochrony przed hałasem 
przekraczającym 40 dB 
i 45 dB w porze nocnej 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

26 4.08.2014 
I wyłożenie 

Jadwiga Wilk Dopuszczenie działki pod 
zabudowę. 

Zagórze 877 R, Zn 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki wzdłuż ul. 
Chodkiewicza 

27 4.08.2014 
19.08.2014 
I wyłożenie 

Józef i Stanisława 
Hłond 

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na działki 
budowlane pod 
zabudowę mieszkaniową 
i poszerzenie drogi (ul. 
Malinowskiego), mającej 
zapewnić dojazd. 

Kamyk 641/3 
639/8 

R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona: 
wprowadzono teren MN, 
przez działkę przebiega 
istniejąca linia 110 kV wraz 
z pasem technologicznym, 
konieczność uwzględnienia 
ograniczeń w zabudowie, 
wprowadzono projektowaną 
drogę dojazdową dla obsługi 
działek budowlanych; 
odnośnie poszerzenia drogi – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

28 6.08.2014 
25.08.2014 
I wyłożenie 

Piotr i Krystyna 
Krzemińscy 

Zmiana przeznaczenia 
terenów z rolniczych na 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej. 

Kamyk 175 
176 
177 

R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, działka 
położona w strefie ochronnej 
od elektrowni wiatrowych 
związanej z ograniczeniami w 
zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu – 
dotyczącej zakazu lokalizacji 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
funkcji wymagających 
ochrony przed hałasem 
przekraczającym 40 dB 
i 45 dB w porze nocnej, 
częściowo w granicach 
proponowanego stanowiska 
dokumentacyjnego Góra 
Kamyk 

29 6.08.2014 
25.08.2014 
I wyłożenie 

Piotr i Krystyna 
Krzemińscy 

Zmiana przeznaczenia 
terenów z rolniczych na 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej. 

Kamyk 671 
773 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

30 11.03.2015 
II wyłożenie 

Krystyna Krzemińska 
Piotr Krzemiński 

Zmiana z terenów 
rolniczych na tereny 
o zabudowie 
jednorodzinnej z uwagi 
na istniejące już w 
pobliżu tych działek 
posesje oraz bliskie 
sąsiedztwo nowego 
osiedla w Kamyku. 

Kamyk 671 
773 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

31 6.08.2014 
20.08.2014 
I wyłożenie 

Piotr i Krystyna 
Krzemińscy 

Zmiana przeznaczenia 
terenów z rolniczych na 
tereny zabudowy 

Borowianka 176 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

jednorodzinnej. 
Połączenie ul. Gościniec 
w Borowiance z ul. 
Ogrodową w Kamyku. 

201 
211 

R, ZLZ 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk i 
Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

32 11.03.2015 
II wyłożenie 

Krystyna Krzemińska 
Piotr Krzemiński 

Zmiana z terenów 
rolniczych na tereny 
o zabudowie 
jednorodzinnej oraz 
połączenie ul. Gościniec 
(Borowianka) z ul. 
Ogrodową (Kamyk) 
i utworzenie dojazdu 
do ww. działek. 

Borowianka 176 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym do 
publicznego wglądu 
przeznaczono już pod 
zabudowę pas działki na 
przedłużeniu ul. Ogrodowej, 
obsługa komunikacyjna 
zostanie zaprojektowana na 
etapie miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

201 
211 

R, ZLZ 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk 
i Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

33 11.08.2014 
I wyłożenie 

Mirosława Psiuk Zmiana przeznaczenia na 
tereny pod zabudowę 
mieszkaniową, 
usługową, handlową 
i przemysłową 
(produkcyjną). 

Libidza 686/5 MNU 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie działki pod 
zabudowę produkcyjno-
usługową, nie ma możliwości 
łączenia tej funkcji z 
zabudową mieszkaniową 

34 11.08.2014 
I wyłożenie 

Krzysztof 
i Stanisława 
Kowalczyk 

Zmiana przeznaczenia 
działki z rolnej na 
budowlaną pod 
zabudowę mieszkaniową 
lub produkcyjno-
składową. 

Brody 
Malina 

266 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową  fragmentu 
działki w nawiązaniu do 
istniejącego terenu 
budowlanego 

35 11.08.2014 
I wyłożenie 

Witold Rataj Zmiana przeznaczenia 
działek na budowlane. 
Wyeliminowanie 
uchwały nr 16/II/02 z 
działki 125. 

Biała Górna 125 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki od drogi gminnej 
do strefy ochronnej 
projektowanego rurociągu 
paliwowego wyznaczonej 
w obowiązującym planie 
miejscowym, pozostała część 
działki położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
wyeliminowania uchwały nr 
16/II/02 – uwaga nie dotyczy 
zakresu opracowania studium 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

386 MNR, Zn 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki wzdłuż drogi 
gminnej 

36 12.08.2014 
I wyłożenie 

Dominik Zych Zmiana przeznaczenia 
terenów pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 21 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, działka 
położona w strefie ochronnej 
od elektrowni wiatrowych 
związanej z ograniczeniami w 
zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu – 
dotyczącej zakazu lokalizacji 
funkcji wymagających 
ochrony przed hałasem 
przekraczającym 40 dB 
i 45 dB w porze nocnej 

37 13.08.2014 
I wyłożenie 

Karina Kobyłkiewicz Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 175/2 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)



16 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

38 13.08.2014 
I wyłożenie 

Regina i Henryk Gał Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane. 

Biała Górna 161/1 
161/11 

 

R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki od drogi 
wojewódzkiej do strefy 
ochronnej projektowanego 
rurociągu paliwowego 
wyznaczonej w 
obowiązującym planie 
miejscowym 

Biała Dolna 109/2 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki wzdłuż drogi 
wojewódzkiej 

39 18.08.2014 
(uzupełnie-
nie uwagi 

21.08.2014) 

I wyłożenie 

Michał Kochalski Zmiana przeznaczenia 
terenu z mieszkaniowo-
zagrodowego na 
mieszkaniowo-usługowy 
(warsztat samochodowy, 
stacja diagnostyczna, 
myjnia samochodowa). 

Kamyk 118/1 MNR 

 –  – 

parametry działki nie 
pozwalają na jej 
zagospodarowanie pod 
funkcje wymienione w 
uwadze, ze względu na 
uciążliwości dla sąsiadujących 
terenów mieszkaniowych, 
w terenie MNR dopuszczona 
jest zabudowa usługowa 
towarzysząca zabudowie 
mieszkaniowej 

40 18.08.2014 
I wyłożenie 

Przemysław 
Lechowski 

Wyeliminowanie 
Uchwały Rady Miejskiej 
nr 16/II/02 z działki. 

Biała Górna 248 R 

 –  – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

41 20.08.2014 
I wyłożenie 

Grażyna i Sławomir 
Wochal 

Przekształcenie całości 
działek na budowlane. 
Wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki-Boronów. 

Biała Górna 124/1 
124/2 

R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki od drogi 
wojewódzkiej do strefy 
ochronnej projektowanego 
rurociągu paliwowego 
wyznaczonej w 
obowiązującym planie 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
miejscowym; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

42 12.03.2015 
II wyłożenie 

Grażyna Wochal 
Sławomir Wochal 

Przekształcenie działek 
na budowlane – 
usługowe na całej 
powierzchni 
ewidencyjnej, 
wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki–Boronów. 

Biała Górna 124/1 
124/2 

R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki od drogi 
wojewódzkiej do strefy 
ochronnej projektowanego 
rurociągu paliwowego 
wyznaczonej w 
obowiązującym planie 
miejscowym; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

43 20.08.2014 
I wyłożenie 

Irena Piekielska Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Kamyk 105 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

44 20.08.2014 
I wyłożenie 

Sławomir Skoczylas 
 

Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 245 
336 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk i 
Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
i komunikacyjnej 

45 20.08.2014 
I wyłożenie 

Arkadiusz Ligudziński Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Nowa Wieś 222 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczono pas 
działki od strony drogi 
gminnej, znaczne tereny 
budowlane w obrębie Nowa 
Wieś nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

46 20.08.2014 
I wyłożenie 

Aleksandra 
Konieczko 

Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Nowa Wieś 253/1 
253/2 
254/1 
254/2 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Nowa Wieś nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 
(w uwadze wpisano obręb 
Borowianka – nie 
zlokalizowano, uwzględniono 
obręb Nowa Wieś) 

47 20.08.2014 
I wyłożenie 

Paweł Ligudziński Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 

Nowa Wieś 235 
248 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Nowa Wieś nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Borowiance. terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

48 20.08.2014 
I wyłożenie 

Anna Ulfik Zmiana przeznaczenia 
działek pod zabudowę 
mieszkaniową i 
usługową. 

Przybyłów 1/2 
2/2 
3/2 
4/2 
6/2 

95/1 
161/2 

MNU, U 

+  +  

 

8 
9 

10 
95/2 

97 
98 

Zn, R, ZLZ, 
ZL,  

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Przybyłów nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

49 21.08.2014 
I wyłożenie 

Arkadiusz Rygalik Przekształcenie działki 
na budowlaną. 
Wykreślenie z działki 
rurociągu paliwowego 
Koluszki-Boronów. 

Biała Dolna 105 R, MNR 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Dolna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

50 21.08.2014 
I wyłożenie 

Robert Turek Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 632/4 MNR, R, ZL 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczony jest 
pas działki od strony 
istniejącej zabudowy wzdłuż 
drogi powiatowej, znaczne 
tereny budowlane w obrębie 
Kamyk nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

51 22.08.2014 
I wyłożenie 

Zbigniew Polak Zmiana przeznaczenia 
terenu z rolnego na 
mieszkaniowe. 

Łobodno 714/1 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

52 22.08.2014 
I wyłożenie 

Marek Gondro Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku do 
ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Nowa Wieś 251 
252 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Nowa Wieś nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

53 22.08.2014 
I wyłożenie 

Krzysztof Wośtak Zmiana przeznaczenia 
terenu rolnego na 
mieszkaniowy. 

Łobodno 708 R 

+ – + – 
częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
wzdłuż drogi gminnej 

54 22.08.2014 
I wyłożenie 

Mieczysław Chłąd Zmiana przeznaczenia 
terenów rolnych pod 
zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 242 
241/1 
241/2 

R, Zn 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działek w nawiązaniu do 
istniejącego terenu 
budowlanego 

55 22.08.2014 
I wyłożenie 

Lech Nowak Sprzeciw wobec 
powstania drogi na 
działce nr 96 i 97. 

Biała Dolna 96 
97 

R, MNR 

 –  – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

56 22.08.2014 
I wyłożenie 

Elżbieta Plaskacz-Lis Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku do 
ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 185 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczony jest 
pas działki od strony drogi 
powiatowej, znaczne tereny 
budowlane w obrębie Kamyk 
i Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

57 20.02.2015 
II wyłożenie 

Elżbieta Plaskacz-Lis Przekwalifikowanie 
działki rolnej na cele 
budowlane (zabudowa 
mieszkaniowa). 

Borowianka 185 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym 
do publicznego wglądu 
pas działki od strony drogi 
powiatowej był już 
przeznaczony pod zabudowę, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk 
i Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

58 22.08.2014 
I wyłożenie 

Elżbieta i Wojciech 
Matyjewicz 

Zmiana przeznaczenia 
działki pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową 
lub pod „inwestycje 
wielkopowierzchniowe”. 

Zagórze 97/2 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Zagórze nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

59 10.02.2015 
II wyłożenie 

Elżbieta i Wojciech 
Matyjewicz 

Przeznaczenie pod 
zabudowę mieszkalną 
lub usługową, 
ewentualnie inwestycje 
wielkopowierzchniowe 
lub przemysłowe ze 
względu na korzystne 
umiejscowienie działki 
przy drodze powiatowej 
z infrastrukturą 
techniczną. 

Kłobuck 97/2 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Zagórze nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

60 25.08.2014 
I wyłożenie 

Przemysław 
Szymański 

Przekształcenie całości 
działek na budowlane. 
Wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki-Boronów. 

Biała Górna 1/5 R, Zn, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki od drogi 
wojewódzkiej do strefy 
ochronnej projektowanego 
rurociągu paliwowego 
wyznaczonej w 
obowiązującym planie 
miejscowym, pozostała część 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
działki położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

61 12.03.2015 
II wyłożenie 

Przemysław 
Szymański 

Przekształcenie działek 
na budowlane na całej 
powierzchni 
ewidencyjnej, 
wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki–Boronów. 

Biała Górna 1/5 
 

R, Zn, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym 
do publicznego wglądu 
przeznaczono już pod 
zabudowę pas działki od 
drogi wojewódzkiej do strefy 
ochronnej projektowanego 
rurociągu paliwowego 
wyznaczonej w 
obowiązującym planie 
miejscowym, pozostała część 
działki położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie 
są jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
i komunikacyjnej; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

155 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, przez teren 
działki nie przebiega 
projektowany rurociąg 
paliwowy, ani jego strefa 
ochronna 

62 25.08.2014 
I wyłożenie 

Kazimierz Merta Przekształcenie całości 
działek na budowlane. 
Wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki-Boronów. 

Biała Górna 117 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki od drogi gminnej 
do strefy ochronnej 
projektowanego rurociągu 
paliwowego wyznaczonej 
w obowiązującym planie 
miejscowym, pozostała część 
działki położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

245 
246 
247 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, przez 
działki przebiega istniejąca 
linia 110 kV wraz z pasem 
technologicznym; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

156 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3/2 
3/7 

MNR, R, 
ZLZ 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działek od drogi 
wojewódzkiej do strefy 
ochronnej projektowanego 
rurociągu paliwowego 
wyznaczonej w 
obowiązującym planie 
miejscowym, pozostała część 
działek położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy; 
odnośnie wykreślenia 
rurociągu – uwaga nie 
dotyczy zakresu opracowania 
studium 

63 12.03.2015 
II wyłożenie 

Kazimierz Merta Przekształcenie działek 
na budowlane na całej 
powierzchni 
ewidencyjnej, 
wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki–Boronów. 

Biała Górna 117 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym 
do publicznego wglądu 
przeznaczono już pod 
zabudowę pas działki od 
drogi gminnej do strefy 
ochronnej projektowanego 
rurociągu paliwowego 
wyznaczonej 
w obowiązującym planie 
miejscowym, pozostała część 
działki położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

245 
246 
247 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, przez 
działki przebiega istniejąca 
linia 110 kV wraz z pasem 
technologicznym; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

156 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, przez teren 
działki nie przebiega 
projektowany rurociąg 
paliwowy, ani jego strefa 
ochronna 

3/2 
3/7 

MNR, R, 
ZLZ 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym 
do publicznego wglądu 
przeznaczono już pod 
zabudowę pas działki od 
drogi wojewódzkiej do strefy 
ochronnej projektowanego 
rurociągu paliwowego 
wyznaczonej w 
obowiązującym planie 
miejscowym, pozostała część 
działek położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy; 
odnośnie wykreślenia 
rurociągu – uwaga nie 
dotyczy zakresu opracowania 
studium 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

64 25.08.2014 
I wyłożenie 

Tomasz Ligudziński Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku do 
ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Nowa Wieś 108/1 
87 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Nowa Wieś nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

65 25.08.2014 
I wyłożenie 

Waldemar Pacud Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 22 Zn, US 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, działka 
położona w strefie ochronnej 
od elektrowni wiatrowych 
związanej z ograniczeniami 
w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu – 
dotyczącej zakazu lokalizacji 
funkcji wymagających 
ochrony przed hałasem 
przekraczającym 40 dB 
i 45 dB w porze nocnej 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

66 25.08.2014 
I wyłożenie 

Tomasz Borowiecki 
 

Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 18 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, działka 
położona w strefie ochronnej 
od elektrowni wiatrowych 
związanej z ograniczeniami w 
zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu – 
dotyczącej zakazu lokalizacji 
funkcji wymagających 
ochrony przed hałasem 
przekraczającym 40 dB 
i 45 dB w porze nocnej 

67 25.08.2014 
I wyłożenie 

Krzysztof Soboniak Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 17/1 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, działka 
położona w strefie ochronnej 
od elektrowni wiatrowych 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
związanej z ograniczeniami 
w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i 
użytkowaniu terenu – 
dotyczącej zakazu lokalizacji 
funkcji wymagających 
ochrony przed hałasem 
przekraczającym 40 dB 
i 45 dB w porze nocnej 

68 25.08.2014 
I wyłożenie 

Michał Skowron Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 188/1 
189 

MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczony jest 
pas działek od strony drogi 
powiatowej, znaczne tereny 
budowlane w obrębie Kamyk 
i Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

223/1 
224 

R, ZLZ 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk i 
Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

69 25.08.2014 
I wyłożenie 

Jacek Pawłowski 
 

Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 241 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk i 
Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

321 MNR, R 

+  +  

 

70 25.08.2014 
I wyłożenie 

Krzysztof Stefański Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Kamyk 107 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

71 25.08.2014 
I wyłożenie 

Marek Sieja Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 231/1 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczono pas 
działki o szerokości 50 m od 
strony drogi gminnej, znaczne 
tereny budowlane w obrębie 
Kamyk i Borowianka nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

72 25.08.2014 
I wyłożenie 

Krzysztof Sieja Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 231/2 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczono pas 
działki o szerokości 50 m od 
strony drogi gminnej, znaczne 
tereny budowlane w obrębie 
Kamyk i Borowianka nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

73 25.08.2014 
I wyłożenie 

Jan Hutny 
 

Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 177/3 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

74 25.08.2014 
I wyłożenie 

Jadwiga Słaba Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 171 
172 

MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

75 25.08.2014 
I wyłożenie 

Aleksandra Kostan Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 

Borowianka 174 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

76 25.08.2014 
I wyłożenie 

Zdzisław Ściebura Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Kamyk 106 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki na przedłużeniu 
ul. Ogrodowej 

77 25.08.2014 
(26.08.2014 
wycofanie 

uwagi) 

I wyłożenie 

Dorota Nędzi Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną. 

Borowianka 5/3 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę mieszkaniową 
przeznaczony jest pas działki 
wzdłuż drogi gminnej, 
pozostała część działki 
pozostawiona w terenie 
rolniczym 

78 25.08.2014 
I wyłożenie 

Marek Juraniec Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 265 MNR +  +   

239 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki w nawiązaniu do 
istniejącego terenu 
budowlanego 

79 25.08.2014 
I wyłożenie 

Krzysztof Żurawski Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 246 
247 

R, Zn 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki w nawiązaniu do 
istniejącego terenu 
budowlanego 

80 25.08.2014 
I wyłożenie 

Sylwester Nagieraj Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 245 R, Zn 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki w nawiązaniu do 
istniejącego terenu 
budowlanego  
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

297 MNR +  +   

81 25.08.2014 
I wyłożenie 

Stanisław Trzepizur Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 679 
676 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

82 25.08.2014 
I wyłożenie 

Tadeusz Tomala Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 256 R, Zn 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki w nawiązaniu do 
istniejącego terenu 
budowlanego 

294 MNR +  +   

83 25.08.2014 
I wyłożenie 

Stanisław Kokot Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 243 
244 

R, Zn 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę przeznaczono 
pas działki w nawiązaniu do 
istniejącego terenu 
budowlanego 

84 25.08.2014 
I wyłożenie 

Krystyna Purska- 
Zych 

Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 630 MNR, R, ZL 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczony jest 
pas działki od strony 
istniejącej zabudowy wzdłuż 
drogi powiatowej, znaczne 
tereny budowlane w obrębie 
Kamyk nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

85 25.08.2014 
I wyłożenie 

Danuta Olszewska Zmiana przeznaczenia 
działki rolno-budowlanej 
pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Łobodno 269 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Łobodno nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

86 25.08.2014 
I wyłożenie 

Wiesław i Teresa 
Merta 

Zmiana przeznaczenia 
terenów z Zn na MNU. 

Zagórze 848/2 MN, Zn 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pod zabudowę MNU 
przeznaczono pas działki od 
strony drogi wojewódzkiej, 
w nawiązaniu do istniejącego 
terenu budowlanego 

87 25.08.2014 
I wyłożenie 

Jadwiga Polak Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 242 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk i 
Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

322/2 MNR, R 

+  +  

 

88 25.08.2014 
I wyłożenie 

Krystyna Kosior Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Borowianka 325/1 R 

+  +  

 

244 
335/1 

 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk i 
Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

89 25.08.2014 
I wyłożenie 

Krystyna Cybulska Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Kamyk 97/1 R 

 –  – 

przez działkę przebiega 
istniejąca linia 400 kV wraz 
z pasem technologicznym, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk i 
Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

90 25.08.2014 
I wyłożenie 

Robert Polak Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Nowa Wieś 140 
165 
390 

ZLZ, R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Nowa Wieś nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

91 25.08.2014 
I wyłożenie 

Andrzej Polasiński Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 
Przedłużenie ul. 
Ogrodowej w Kamyku 
do ul. Gościniec w 
Borowiance. 

Nowa Wieś 249/1 
249/2 
250/1 
250/2 
260 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Nowa Wieś nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

266 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczony jest 
pas działki od strony drogi 
powiatowej, znaczne tereny 
budowlane w obrębie Kamyk 
i Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

92 25.08.2014 
I wyłożenie 

Paweł Radlak Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Borowianka 278 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczony jest 
pas działki od strony drogi 
powiatowej, znaczne tereny 
budowlane w obrębie 
Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

93 16.03.2015 
II wyłożenie 

Paweł Radlak Zmiana przeznaczenia 
działki w całości pod 
zabudowę 
mieszkaniową. 

Borowianka 278 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym 
do publicznego wglądu 
przeznaczono już pod 
zabudowę pas działki od 
strony drogi powiatowej, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Borowianka nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

94 25.08.2014 
I wyłożenie 

Marek Mszyca Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Borowianka 277/6 
277/7 

 

R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczono pas 
działki o szerokości 50 m od 
strony drogi powiatowej, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Borowianka nie są 
jeszcze zainwestowane, 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

331/5 
340/1 
377/1 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Borowianka nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

95 12.03.2015 
II wyłożenie 

Marek Mszyca Wyznaczenie terenów 
pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Borowianka 277/6 
277/7 

 

R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym 
do publicznego wglądu 
przeznaczono już pod 
zabudowę pas działki 
o szerokości 50 m od strony 
drogi powiatowej, znaczne 
tereny budowlane w obrębie 
Borowianka nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

331/5 
340/1 
377/1 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Borowianka nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

96 25.08.2014 
I wyłożenie 

Justyna Mikołajczyk Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Łobodno 278 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Łobodno nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

97 25.08.2014 
I wyłożenie 

Elżbieta i Jan Kocik Zmiana przeznaczenia 
całości działki rolnej na 
budowlaną. 

Biała Górna 159/2 MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 
120 m wzdłuż drogi 
wojewódzkiej, pozostała 
część działki położona w 
oddaleniu od istniejącej 
zabudowy, znaczne tereny 
budowlane w obrębie Biała 
Górna nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
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Anna Pastuszka
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

98 25.08.2014 
I wyłożenie 

Stanisław Szaflik Przekształcenie działek 
rolnych do zabudowy. 
Likwidacja 
projektowanego 
ropociągu z działki 269. 

Biała Górna 384 Zn 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki wzdłuż drogi 
gminnej, w nawiązaniu do 
istniejącego terenu 
budowlanego 

269 MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczono pas 
działki o szerokości 100 m od 
strony drogi gminnej, znaczne 
tereny budowlane w obrębie 
Biała Górna nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
likwidacji ropociągu – uwaga 
nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

99 26.08.2014 
I wyłożenie 

Andrzej Kulig Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową 

Kamyk 23 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 

Anna Pastuszka
Pole tekstowe
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Anna Pastuszka
Pole tekstowe
(...)



43 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

100 26.08.2014 
I wyłożenie 

Andrzej i Iwona 
Kostek 

Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Smugi 196 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Smugi nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

101 26.08.2014 
I wyłożenie 

Adrian i Ewelina 
Świącik 

Wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki-Boronów. 

Biała Dolna 70 
71/2 

R, MNR 

 –  – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

102 26.08.2014 
I wyłożenie 

Mariusz Mstowski Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Kłobuck 5512 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w Kłobucku nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

103 26.08.2014 
I wyłożenie 

Robert Polak Zmiana przeznaczenia 
terenu pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Kamyk 683/1 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Kamyk nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

104 26.08.2014 
I wyłożenie 

Olga Stępień Zmiana przeznaczenia 
pod zabudowę 
mieszkaniową. 

Łobodno 730 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

731 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Łobodno nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

105 26.08.2014 
I wyłożenie 

Małgorzata 
Pawłowska-Kowasz 

Dopuszczenie 
przeznaczenia 
usługowego terenu. 

Kamyk 790/3 MNR 

+  +  
 

Przekształcenie na teren 
produkcji energii 
elektrycznej. 

Kamyk 795/1 R 

 –  – 

działka położona w 
bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowej, nie 
wskazano pod jaki rodzaj 
budowli produkującej prąd 
elektryczny przeznaczyć teren 

106 26.08.2014 
I wyłożenie 

Danuta Pawłowska-
Nieszporek 
Krzysztof Nieszporek 

Dopuszczenie 
przeznaczenia 
usługowego i 
produkcyjnego terenu. 

Kamyk 789/3 
788/3 

MNR 
+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
dopuszczenie zabudowy 
usługowej 

792/3 
793/1 

R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
fragmentu działki 
o szerokości 100 m w 
nawiązaniu do istniejącego 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
terenu budowlanego 

107 26.08.2014 
I wyłożenie 

Bogdan Kobyłkiewicz Przekształcenie całości 
działek na budowlane. 
Wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki-Bronów. 

Biała Górna 259/3 
260/2 

MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczono pas 
działek o szerokości 100 m od 
strony drogi gminnej, znaczne 
tereny budowlane w obrębie 
Biała Górna nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
likwidacji rurociągu – uwaga 
nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

108 16.03.2015 
II wyłożenie 

Bogdan Kobyłkiewicz Przekształcenie działek 
na budowlane na całej 
powierzchni 
ewidencyjnej, 
wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki–Boronów. 

Biała Górna 259/2 
260/2 

MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym 
do publicznego wglądu 
przeznaczono już pod 
zabudowę pas działek 
o szerokości 100 m od strony 
drogi gminnej, znaczne 
tereny budowlane w obrębie 
Biała Górna nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
likwidacji rurociągu – uwaga 
nie dotyczy zakresu 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
opracowania studium 

109 26.08.2014 
I wyłożenie 

Tadeusz Pawlik Przekształcenie całości 
działek na budowlano-
usługowe. 
Wykreślenie rurociągu 
paliwowego Koluszki-
Boronów. 

Biała Dolna 69 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Dolna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

94 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki wzdłuż drogi 
wojewódzkiej; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

110 16.03.2015 
II wyłożenie 

Tadeusz Pawlik Przekształcenie działek 
na budowlano-usługowe 
na całej powierzchni 
ewidencyjnej, 
wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki–Boronów. 

Biała Dolna 69 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Dolna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
opracowania studium 

94 R, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym 
do publicznego wglądu 
przeznaczono już pod 
zabudowę pas działki wzdłuż 
drogi wojewódzkiej; odnośnie 
wykreślenia rurociągu – 
uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

111 26.08.2014 
I wyłożenie 

Krzysztof Skupień Zmiana przeznaczenia 
terenów rolnych pod 
zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Biała Górna 443/1 
284/7 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Górna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, przez 
działkę 284/7 przebiega 
istniejąca linia 400 kV wraz 
z pasem technologicznym, 

112 26.08.2014 
I wyłożenie 

Jadwiga Bugaj 
Stanisław Bachniak 
Renata Gęsiarz 
Maria Gizler 

Wyznaczenie drogi 
dojazdowej do pól 
(działki 632/2, 631) dla 
maszyn rolniczych przez 
działki 633/5, 633/7, 
632/4. 

Kamyk 631 
632/2 
632/4 
633/5 
633/7 

MNR, R, ZL 

 –  – 

uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

113 26.08.2014 
I wyłożenie 

Ryszard Kozak Zmiana przeznaczenia 
pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną. 

Łobodno 720 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

721 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Łobodno nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

114 26.08.2014 
I wyłożenie 

Anna Sikora Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną. 

Łobodno 722 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

115 26.08.2014 
I wyłożenie 

Andrzej i Grażyna 
Foszner 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej „pod 
zabudowę rodzinną”. 

Łobodno 739 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

740 R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Łobodno nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

116 26.08.2014 
I wyłożenie 

Marek Wośtak Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną. 

Łobodno 663 
745 

MN, R 
+  +  

 

746 
747 

308/3 

R 

 –  – 

działki położone w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Łobodno nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej 

117 26.08.2014 
I wyłożenie 

Urszula Kowalczyk Zmiana przeznaczenia 
terenu rolnego pod 
zabudowę zagrodową. 

Łobodno 732 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

118 26.08.2014 
I wyłożenie 

Ireneusz Pabiś 
 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną. 

Łobodno 726 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

119 26.08.2014 
I wyłożenie 

Mieczysław 
Olszewski 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną. 

Łobodno 742 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

120 26.08.2014 
I wyłożenie 

Janusz Kowalik Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną. 

Łobodno 706 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

121 26.08.2014 
I wyłożenie 

Dawid Konofalski Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną. 

Łobodno 718 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

122 26.08.2014 
I wyłożenie 

Maria i Adam Lasota Zmiana przeznaczenia 
terenu rolnego na teren 
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 
zagrodowej, usługowej. 

Łobodno 724 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

123 26.08.2014 
I wyłożenie 

Krystyna Krowicka 
Leszek Krowicki 
Jarosław Świąć 

Zmiana przeznaczenia 
działki rolnej na 
budowlaną. 

Łobodno 735 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
przeznaczenie pod zabudowę 
pasa działki o szerokości 60 m 
wzdłuż drogi gminnej 

124 26.08.2014 
I wyłożenie 

Mirosław 
Kobyłkiewicz 

Przekształcenie całości 
działek na budowlane. 
Wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki-Bronów. 

Biała Górna 256/2 
257/2 

MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, pod 
zabudowę przeznaczono pas 
działek o szerokości 100 m od 
strony drogi gminnej, znaczne 
tereny budowlane w obrębie 
Biała Górna nie są jeszcze 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
likwidacji rurociągu – uwaga 
nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

125 16.03.2015 
II wyłożenie 

Mirosław 
Kobyłkiewicz 

Przekształcenie działek 
na budowlane na całej 
powierzchni 
ewidencyjnej, 
wykreślenie z działek 
rurociągu paliwowego 
Koluszki–Boronów. 

Biała Górna 256/2 
257/2 

MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym 
do publicznego wglądu 
przeznaczono już pod 
zabudowę pas działek 
o szerokości 100 m od strony 
drogi gminnej, znaczne 
tereny budowlane w obrębie 
Biała Górna nie są jeszcze 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej; odnośnie 
likwidacji rurociągu – uwaga 
nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 

126 28.01.2015 
II wyłożenie 

Jadwiga Przybylska Wprowadzenie 
ograniczeń: czasu pracy, 
norm hałasowych, 
ograniczeń tonażu na 
drogach 
wewnątrzosiedlowych 
między obiektami, 
w związku z Zakładem 
Produkcyjno-Handlowym 
UNIPLAST – zajmującym 
się produkcją opakowań 
ze względu na 
uciążliwości zapachowe, 
wynikające z transportu, 
obniżające się wartości 
działek. 

Kłobuck 3668/2 PU 

 –  – 

uwaga nie dotyczy zakresu 
opracowania studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego 

127 29.01.2015 
II wyłożenie 

Krystyna Pawłowska Dopuszczenie działek 
pod zabudowę 
jednorodzinną. 
Poszerzenie pasa 
zabudowy na terenie 
działki 346/32 wzdłuż 
drogi 811/2 do punktu 

Kłobuck 
Brody 
Malina 

346/41 
346/32 

MNR, R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona: 
dz. 346/32 – uwzględniona: 
skorygowano granice terenu 
budowlanego – poszerzono 
pas pod zabudowę wzdłuż 
drogi 811/2 zgodnie z uwagą, 
tak aby możliwe było 
wydzielenie działki 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

graniczącego z działką 
346/1. 

budowlanej; 
dz. 346/41 – częściowo 
uwzględniona: wprowadzono 
zabudowę mieszkaniową na 
fragmencie działki w jej 
północnej części, przy drodze 
wewnętrznej dz. 346/36 

128 12.02.2015 
II wyłożenie 

Firma Odlewnicza 
Józef Terlecki 

Rozszerzenie strefy 
przemysłowej wokół 
odlewni żeliwa w 
odległości ok. 100-
150 m, umożliwiające 
rozwój zakładu. 

Gruszewnia 139/1 
139/2 
139/3 
139/4 

PU, MN 

 –  – 

utrzymanie terenu 
produkcyjno-usługowego 
w istniejącym  zasięgu, jednak 
pozostawienie wokół terenu 
PU terenów rolniczych, 
stanowiących izolację 
terenów mieszkaniowych 
przed uciążliwościami 
zabudowy produkcyjnej, 
zgodnie z uwagami właścicieli 
działek sąsiednich 

129 13.02.2015 
II wyłożenie 

Wiesław Mielczarek 
 

Przekwalifikowanie 
działek z terenów 
rolniczych na budowlane 
w pasie 125 m. 

Kłobuck 493 
494 

MN 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
w projekcie wyłożonym 
do publicznego wglądu 
przeznaczono już pod 
zabudowę pas działki od 
strony drogi powiatowej, 
ostateczne granice terenu 
budowlanego zostaną 
ustalone na etapie 
miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

130 17.02.2015 
II wyłożenie 

Tomasz Zych 
Renata Zych 

Przekształcenie z 
terenów przeznaczonych 
pod zabudowę na tereny 
uprawowe z możliwością 
zalesienia, ewentualnie 

Gruszewnia 136/2 
137/2 

MN, MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pozostawienie terenów 
budowlanych jedynie w pasie 
istniejącej zabudowy wzdłuż 
drogi krajowej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

przeznaczenie na zieleń 
izolującą. 

131 18.02.2015 
II wyłożenie 

Tadeusz Urbańczyk Zachowanie 
dotychczasowego 
przeznaczenia na uprawy 
polowe. 

Gruszewnia 138/3 MNU, MN, 
MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
pozostawienie terenów 
budowlanych jedynie w pasie 
istniejącej zabudowy wzdłuż 
drogi krajowej 

132 10.03.2015 
II wyłożenie 

Halina Strzeszyna 
 

Zmiana przeznaczenia na 
tereny pod działalność 
produkcyjno-usługową. 

Kamyk 694/3 MNR 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
wprowadzono teren 
produkcyjno-usługowy 
w nawiązaniu do sąsiedniego 
terenu PU, poza frontową 
częścią działki, gdzie 
zlokalizowany jest istniejący 
budynek mieszkalny 

133 10.03.2015 
II wyłożenie 

CONSONNI 
BARTELAK S.c. 
Halina Bartelak 
Zdzisław Bartelak 
Filip Bartelak 
Dominik Bartelak 

Zmiana przeznaczenia na 
tereny pod działalność 
produkcyjno-usługową. 

Kamyk 713 
714/1 
714/2 

Zn 

 –  – 

działki położone w obszarze 
zagrożonym podtopieniami, 
w terenie bezpośrednio 
przylegającym do rzeki 
Kocinki, wprowadzenie 
terenu produkcyjno-
usługowego wymaga 
ponowienia procedury 

134 13.03.2015 
II wyłożenie 

Łukasz Choła Zmiana planowanych 
przebiegów obwodnicy 
(KDG) i drogi dojazdowej 
(KDL) ujętych 
w projekcie studium. 
Przesunięcie odcinka 
obwodnicy na wysokości 
przecięcia z ul. 
Słowackiego jak najbliżej 

Kłobuck 
Zakrzew 

204/2 MNR, Zn, 
KDG, KDL 

 –  – 

projektowana obwodnica na 
wnioskowanej działce była już 
wprowadzona w studium 
uchwalonym 12.02.2008 r., 
częściowo zmieniono jej 
przebieg w związku z 
lokalizacją projektowanego 
wiaduktu nad torami 
kolejowymi i ul. Zakrzewską, 
nie ma możliwości jej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

toru kolejowego wzdłuż 
aż do przecięcia 
planowanej obwodnicy 
z linią toru kolejowego 
w rejonie ul. 
Zakrzewskiej. Odnośnie 
dojazdu do obwodnicy 
drogi klasy lokalnej (KDL) 
można wykorzystać 
gotową infrastrukturę 
ul. Wodnej. 

przesunięcia w stronę torów 
kolejowych ze względu na 
konieczność zachowania 
odpowiednich parametrów 
technicznych drogi, w tym 
m.in. promienia łuku skrętu, 
pochylenia podłużnego 
wiaduktu, odległości między 
skrzyżowaniami; 
projekt zmiany studium 
został zaopiniowany 
i uzgodniony z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony 
Środowiska m.in. w zakresie 
chronionych siedlisk 
i gatunków, na etapie 
realizacji inwestycji 
przeprowadzona będzie 
ocena oddziaływania 
przedsięwzięcia na 
środowisko w ramach decyzji 
środowiskowej, wybrany 
zostanie również wariant do 
realizacji; zgodnie z zapisami 
studium: „w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego w 
szczególności dopuszcza się 
korekty przebiegu linii 
rozgraniczających dróg 
publicznych, w zależności od 
zaistniałych uwarunkowań 
i potrzeb oraz możliwości 
technicznych wytyczania 
i budowy tych dróg” 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

135 13.03.2015 
II wyłożenie 

Marzena Sabat 
Bartłomiej Sabat 
 

Zmiana z terenów 
rolniczych R na MNR – 
tereny zabudowy 
jednorodzinnej 
i zabudowy zagrodowej. 

Biała Górna 112/1 R 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
wprowadzenie terenu MNR 
w miejscu realizacji budynku 
mieszkalnego oraz 
istniejącego budynku 
gospodarczego 

136 16.03.2015 
II wyłożenie 

Maria i Waldemar 
Pacud 
 

Zmiana 
zagospodarowania 
działek na tereny 
obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów 
i usług (PU) dla potrzeb 
prowadzonego 
gospodarstwa rolnego. 

Biała Dolna 967 
966 
965 
964 
963 
962 
961 

ZL, ZLZ 

+ – + – 

częściowo uwzględniona, 
działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
wprowadzono na 
wnioskowanych działkach 
teren rolniczy, w ramach 
którego istnieje możliwość 
realizacji budynków 
i urządzeń wchodzących 
w skład gospodarstw rolnych 
i służących wyłącznie 
produkcji rolniczej, 
wprowadzenie terenu 
produkcyjno-usługowego 
wymaga ponowienia 
procedury 

137 16.03.2015 
II wyłożenie 

Małgorzata 
Warzecha 

Zmiana przeznaczenia 
działek rolnych na 
budowlane. 

Biała Dolna 751/2 
757/3 

R 

 –  – 

działka położona w oddaleniu 
od istniejącej zabudowy, 
znaczne tereny budowlane 
w obrębie Biała Dolna nie są 
jeszcze zainwestowane, 
przeznaczenie kolejnych 
terenów budowlanych 
spowodowałoby niewskazane 
rozpraszanie zabudowy oraz 
infrastruktury technicznej 
i komunikacyjnej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi nie ma 
możliwości bezpośredniej 
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Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres zgłaszającego 
uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu 
studium 

dla nieru-
chomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
obsługi komunikacyjnej 
działek budowlanych z drogi 
klasy głównej  

138 16.03.2015 
II wyłożenie 

Anna Garus Zmiana przeznaczenia 
działki na tereny pod 
działalność produkcyjno-
usługową. 

Kamyk 715 Zn 

 –  – 

działka położona w obszarze 
zagrożonym podtopieniami, 
w terenie bezpośrednio 
przylegającym do rzeki 
Kocinki, wprowadzenie 
terenu produkcyjno-
usługowego wymaga 
ponowienia procedury 
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