
  

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 162/13 Rady Gminy Władysławów 
z dnia 27marca 2013 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Władysławów – podobszar I 

 

Rozstrzygnięcie Wójta  w sprawie rozpatrzenia uwagi 
Rozstrzygnięcie Rady  Gminy  

Załącznik nr 3 do uchwały  
nr162/13 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Nazwisko i 
imię, nazwa 

jednostki 
organizacy jnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagę 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której  dotyczy  

uwaga 

Ustalenia projektu planu dla 
nieruchomości, której  dotyczy  

uwaga 
Uwaga uwzględniona Uwaga nie- 

uwzględniona 
Uwaga 

uwzględniona 
Uwaga nie- 

uwzględniona 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów – podobszar I w dniach: od 20 czerwca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r. 

1. 21.06. 
2012 r 

Jan Nowak 
Rynek 40 
67-710 

Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów 
jako tereny  aktywizacj i 
zawodowe 
(gospodarczej), zgodnie 
z ustaleniami mpzp z 
2003 r. i 2010 r. 

dz. 67/4, 66/2, 
65/2, 64/2, 63/2, 
62/2, 61/2, 60/2, 
59/2, 58/2, 55 
obr. Kamionka 

Dla działek ustalono przeznaczenie 
na cele rolnicze (R). nie 

uwaga nieuwzględniona 
 
Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami 
Studium.  
Działki 67/4, 66/2, 65/2, 64/2, 
63/2, 62/2, 61/2, 60/2, 59/2, 58/2 
wy łączono z obszaru objętego 
planem na mocy  uchwały  nr 
127/12 Rady  Gminy  
Władysławów z dnia 24 sierpnia 
2012 r.  
Dla działki nr 55 utrzymano 
przeznaczenie na cele rolnicze. 

nie tak - 

2. 13.07. 
2012 r. 

Jan Nowak 
Rynek 40 
62-710 

Władysławów 

Prośba o pozostawienie 
działek jako terenu 
aktywizacj i zawodowej. 

dz. 67/4, 66/2, 
65/2, 64/2, 63/2, 
62/2, 61/2, 60/2, 
59/2, 58/2, 55 
obr. Kamionka 

Dla działek ustalono przeznaczenie 
na cele rolnicze (R). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 
Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami 
Studium.  
Działki 67/4, 66/2, 65/2, 64/2, 
63/2, 62/2, 61/2, 60/2, 59/2, 58/2 
wy łączono z obszaru objętego 
planem na mocy  uchwały  nr 
127/12 Rady  Gminy  
Władysławów z dnia 24 sierpnia 
2012 r.  
Dla działki nr 55 utrzymano 
przeznaczenie na cele rolnicze. 

nie tak - 

3. 20.07. 
2012 r. 

Ryszard 
Grzeszczyk 

ul. 
Mickiewicza 
2a, 62-740 
Tuliszków 

Prośba o uwzględnienie 
udokumentowanego złoża 
kopalin na działce. 

dz. 137/7 
obr. Polichno 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele rolnicze wskazane do 
zalesienia (RZL) oraz zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usług (MNU) w południowej 
części działki. 

uwaga uwzględniona, 
w części 

 
Uwagę uwzględniono w części, 
oznaczając w projekcie planu zasięg 
udokumentowanego złoża. 
Zachowano dotychczasowe ustalenia 
projektu planu w zakresie 
przeznaczenia terenu, w ramach 
którego możliwe jest prowadzenie 
prac rozpoznawczych 

nie 

tak, 
w zakresie 

przedstawiony
m w kolumnie 

7. 
 

nie - 



  

i dokumentacy jnych złoża oraz 
eksploatacj i w granicach gruntów nie 
wymagających zmiany  
przeznaczenia na cele nierolnicze 
i nieleśne. 

4. 23.07. 
2012 r. 

Anna 
Sokołowska 
Polichno 8 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zalesienia -
zachowanie przeznaczenia 
ustalonego w 
dotychczasowym planie. 

dz. 378 
obr. Polichno 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele rolnicze (R) oraz na cele 
uży tków zielonych, łąk i pastwisk 
(RZ). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

5. 07.08. 
2012 r. 

Matela Jan 
Kuny  8 

Prośba o uwzględnienie 
działek pod zabudowę 
jednorodzinną. 

dz. 96, 97, 103 
obr. Piorunów 

Dla działek ustalono przeznaczenie 
na cele rolnicze. Dla działek 96 
i 97 ustalono przeznaczenie na cele 
poszerzenia drogi publicznej  
(1KDZ) w części zachodniej . 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami 

Studium. 
Zachowano dotychczasowe 

ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

6. 10. 08. 
2012 r. 

Piotr Gronostaj 
Tarnowski 
Młyn 45 
62-710 

Władysławów 

Prośba o przeznaczenie 
części działek pod 
zalesienie.  
Sprzeciw wobec budowy  
zbiornika retency jnego w 
pobliżu miejsca 
zamieszkania. 

dz. 71, 72, 75, 
174, 175 obr. 

Tarnowski Młyn 

Dla działek nr 72 i 75 ustalono 
przeznaczenie na cele sportu, 
tury styki, rekreacj i, zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  
i rekreacj i indywidualnej  
(UST/ML) . 
Dla działki 71 ustalono 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usług (MNU) oraz sportu, 
tury styki, rekreacj i, zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  
i rekreacj i indywidualnej  
(UST/ML). 
Dla działek 174 i 75 ustalono 
przeznaczenie na cele wód 
powierzchniowych (WS) oraz 
sportu, tury styki, rekreacj i, 
zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i rekreacj i 
indywidualnej  (UST/ML). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu 

w zakresie przeznaczenia terenu 
oraz lokalizacj i zbiornika 

retency jnego „Jabłonna”. 

nie tak - 

7. 10. 08. 
2012 r. 

Mirosława 
Malesza 

Tarnowski 
Młyn 42/7 

62-710 
Władysławów 

Sprzeciw wobec budowy  
zbiornika retency jnego w 
pobliżu miejsca 
zamieszkania. 

dz. 241, 242 obr. 
Tarnowski Młyn 

Dla działki nr 242 ustalono 
przeznaczenie na cele: zabudowy  
zagrodowej (RM) w pasie ok. 60,0 
od drogi, uży tków zielonych, łąk 
i pastwisk (RZ) oraz rolnicze (R). 
Dla działki 241 ustalono 
przeznaczenie na cele: lasów (ZL), 
rolnicze (R) oraz uży tków 
zielonych, łąk i pastwisk (RZ). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu 

w zakresie przeznaczenia terenu 
oraz lokalizacj i zbiornika 

retency jnego „Jabłonna”. 

nie tak - 

W związku z ponowieniem czynności w zakresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, w okresie przewidzianym na składanie uwag, tj. w dniach od 22 stycznia 2013 r. do 6 marca 2013 r. do 
Urzędu Gminy Władysławów nie wpłynęły żadne do podobszaru I. 

 
 
 

......................................................  


