
  

Załącznik nr 3 do uchwały Nr 163/13 Rady Gminy Władysławów 
z dnia 27marca 2013 r. 

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

 

Rozstrzygnięcie Wójta  w sprawie rozpatrzenia uwagi 
Rozstrzygnięcie Rady  Gminy  
Załącznik nr 3 do uchwały  nr 

163/13 
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 II w dniach: od 20 czerwca 2012 r. do 10 sierpnia 2012 r. 

1. 05.07. 
2012 r. 

Lech Helt 
Osiedle 

Wyzwolenia 
5/82 

62-700 Turek 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  
mieszkaniowej. 

dz. 130/8 
obr. Leonia 

Dla działek ustalono przeznaczenie 
na cele rolnicze (R). 

uwaga uwzględniona, 
w części 

 
Uwagę uwzględniono w części, 
ustalając w  projekcie planu 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  i usług 
(MNU) w pasie 40,0 m od drogi. 
Dla pozostałej  części działki 
zachowano dotychczasowe ustalenia 
projektu planu. 

nie 

tak, 
w zakresie 

przedstawionym 
w kolumnie 7. 

 

nie - 

2. 09.07. 
2012 r. 

Justyna 
i Wiesław 

Kaźmierczak 
ul. Storczykowa 

4 
Obrzębin 62-

700 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele działalności 
gospodarczej . 

dz. 9/2 
obr. Skarbki 

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

nie 
 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

dz. 489/2 
obr. Małoszyna 

Dla działki nr 489/2 ustalono 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usług (MNU) w części północnej  
w pasie ok. 60,0 m oraz na cele 
rolnicze (R) w pozostałej , 
południowej części. 

uwaga uwzględniona, 
w części 

 
Uwagę uwzględniono w części, 
ustalając w projekcie planu 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  i usług 
(MNU) w pasie 120,0 m od drogi, co 
stanowi 85,0 m północnej  części działki  
nr 489/2. 
Dla pozostałej  części działki 
zachowano dotychczasowe ustalenia 
projektu planu. 

nie 

tak, 
w zakresie 

przedstawionym 
w kolumnie 7. 

 

nie - 

3. 13.07. 
2012 r. 

Maria 
Lewandowska  
Małoszyna 50 

62-710 
Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 
 
Prośba o ponowne 
opracowanie planu dla wsi 
Małoszyna w przypadku nie 
ujęcia ww. działek na 
wnioskowane cele. 

dz. 489/3 
obr. Małoszyna 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: rolnicze (R) w części 
północnej , rolnicze wskazane do 
zalesienia (RZL) i zalesienia (ZLS) w 
części centralnej  lasów (ZL)w części 
południowej. 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 

Działka położna jest poza 
obszarami przewidywanymi pod 

rozwój zabudowy . 
Zachowano dotychczasowe 

ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

4. 13.07. 
2012 r. 

Eulalia 
Papierkowska 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  

dz. 424/5 
obr. Russocice 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele rolnicze (R) oraz na 
poszerzenie drogi publicznej  (KDD). 

uwaga uwzględniona, 
w części  nie tak, 

w zakresie 
przedstawionym 

nie - 



  

Smulska 16A 
62-131 

Przykona 

cele zabudowy  
mieszkaniowej i usługowej. 

poszerzenie drogi publicznej  (KDD).  
Uwagę uwzględniono w części, 
ustalając w projekcie planu 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  i usług 
(MNU) w pasie 45,0 m od drogi. 
Dla pozostałej  części działki 
zachowano dotychczasowe ustalenia 
projektu planu. 

przedstawionym 
w kolumnie 7. 

 

5. 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 - 

6. 13.07. 
2012 r.  

Florian 
Berliński 

ul. Mianka 8 
62-710 

Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy . 

 dz. 245/2 
obr. Mariantów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele lasów (ZL). nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Grunty  przedmiotowej działki 
ujęte są w ewidencji gruntów jako 
las (Ls) i nie by ły  uwzględnione w 
przeprowadzonej  na potrzeby  

planu procedurze zgody  na zmianę 
przeznaczenia na cele nieleśne. 

nie tak - 

7. 13.07. 
2012 r. 

Mirosław 
Wilamowski 

ul. 
Margaretkowa 

1/39 
62- 520 Konin 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  w pasie 
działki do 120,0 m od 
drogi. 

dz. 493 
obr. Małoszyna 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele 
zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) w 
pasie 65,5 m od drogi. Dla pozostałej 
części działki – na cele: rolnicze (R), 
rolnicze wskazane do zalesienia 
(RZL) oraz lasów (ZL). 

uwaga uwzględniona, 
w części 

 
Uwagę uwzględniono w części, 

ustalając w projekcie planu 
przeznaczenie na cele zabudowy  

mieszkaniowej jednorodzinnej  i usług 
(MNU) w pasie 120,0 m od drogi. 

Dla pozostałej  części działki 
zachowano dotychczasowe ustalenia 

projektu planu. 

nie 

tak, 
w zakresie 

przedstawionym 
w kolumnie 7. 

 

nie - 

8. 16.07. 
2012 r. 

Maria 
Wodzińska 

ul. Poduchowe 
23 

62-700 Turek 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  
mieszkaniowej. 

 dz. 294 
obr. Małoszyna 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) w 
części południowej, w pasie ok. 
100,0 m od drogi lokalnej  (KDL). 
Dla pozostałej  części działki – na 
cele: rolnicze (R) oraz na cele 
uży tków zielonych, łąk i pastwisk 
(RZ). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 



  

9. 16.07. 
2012 r. 

Grzegorz 
Nowak 

ul. Kaliska 32A 
62-710 

Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  rolniczej . 

11/2 obr. 
Władysławów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele uży tków zielonych, łąk i 
pastwisk (RZ). 
W ramach przeznaczenia RZ nie ma 
możliwości realizacj i nowej 
zabudowy . Dopuszczono rozbudowę 
istniejącej  zabudowy  zagrodowej 
zlokalizowanej  na terenach 
bezpośrednio do nich przylegających. 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu, które 
umożliwiają realizację 
zagospodarowania wskazanego w 
uwadze - rozbudowę istniejącej  
zabudowy  zagrodowej 
zlokalizowanej  na terenach 
bezpośrednio do nich 
przy legających. 

nie tak - 

10. 17.07. 
2012 r. 

Dariusz Fret 
ul. Młodych 3/4 

Turek 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 
 
Prośba o ponowne 
opracowanie planu dla wsi 
Małoszyna w przypadku nie 
ujęcia ww. działek na 
wnioskowane cele 

dz. 490 
obr. Małoszyna 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) w 
części północnej  w pasie ok. 95,0 m. 
Dla pozostałej  części - na cele: 
rolnicze (R), rolnicze wskazane do 
zalesienia (RZL) oraz lasów (ZL). 

uwaga uwzględniona, 
w części 

 
Uwagę uwzględniono w części, 
ustalając w projekcie planu 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  i usług 
(MNU) w pasie 120,0 m od drogi. 
Dla pozostałej  części działki 
zachowano dotychczasowe ustalenia 
projektu planu. 

nie 

tak, 
w zakresie 

przedstawionym 
w kolumnie 7. 

 

nie - 

11.  
 

18.07. 
2012 r. 

 
 

Dominik 
Jesiołowski ul. 

Rynek 2 
62-710 

Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 

dz. 464/11 
obr. Wyszyna 

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

uwaga uwzględniona, 
w części 

 
Uwagę uwzględniono w części, 
ustalając w projekcie planu 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  (MN) 
we wschodniej  części działki w pasie 
o szerokości 30,0 m. 
Dla pozostałej  części działki 
zachowano dotychczasowe ustalenia 
projektu planu. 

nie 

tak, 
w zakresie 

przedstawionym 
w kolumnie 7. 

 

nie - 

12. 18.07. 
2012 r. 

Romuald 
Sy lwestrzak 
Skarbka 9  
62-710 

Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  przy  pasie 
drogi. 

dz. 35 obr. 
Skarbki 

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

uwaga uwzględniona, 
w części 

 
Uwagę uwzględniono w części, 
ustalając w projekcie planu 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  (MN) 
w części działki w pasie o szerokości 
60,0 m od drogi. 
Dla pozostałej  części działki 
zachowano dotychczasowe ustalenia 
projektu planu. 

nie 

tak, 
w zakresie 

przedstawionym 
w kolumnie 7. 

 

nie - 

13. 19.07. 
2012 r.  

Bolesław 
Zasada 

Russocice 13 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów w 
całości na cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 

dz. 1084 
obr. Russocice  

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  (MN) w części 
wschodniej . Dla pozostałej  części – 
na cele zieleni urządzonej  (ZP) oraz 
drogi  publiczne (73KDD i 78KDD). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Lokalizacja zabudowy  nie jest 
możliwa na całej  działce, ze 
względu na niekorzystne warunki 
gruntowo-wodne. 
Zachowano doty chczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 



  

    

dz. 1082/4 
obr. Russocice 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  (MN) w części 
wschodniej ; 
oraz zieleni urządzonej  (ZP) w części 
zachodniej . 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Lokalizacja zabudowy  nie jest 
możliwa na całej  działce, ze 
względu na niekorzystne warunki 
gruntowo-wodne. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zalesienia. 
 
 

dz. 33 i 34 
obr. Przyborów 

Dla działki nr 33 ustalono 
przeznaczenie na cele: leśne w części 
północnej  (ZL), zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), 
rolnicze (R) w części środkowej, 
uży tków zielonych, łąk i pastwisk 
(RZ) w części południowej oraz 
drogi publiczne (poszerzenie 
istniejącej  4KDD). 
Dla działki nr 34 ustalono 
przeznaczenie na cele leśne (ZL) oraz 
drogi publiczne (poszerzenie 
istniejącej  drogi 4KDD). 

nie 
 

 

uwaga nieuwzględniona 
 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 
W ramach ustalonego dla części 
działki nr 33 przeznaczenia na cele 
rolnicze (R) oraz uży tków 
zielonych, łąk i pastwisk (RZ) 
możliwa jest realizacja 
zagospodarowania wskazanego w 
uwadze – zalesienie gruntów klas 
V i VI, które przy legają do 
terenów lasów (ZL). 

nie tak - 

14. 20.07. 
2012 r. 

Dorota 
Kiesewetter 

Przyborów 14 

Prośba o zmianę przebiegu 
drogi 9KDW – przesunięcie 
do granicy  działek nr 34 i 
37. 

- 

Drogę 9KDW ujęto w całości na 
działce drogowej o nr 176. 
Dla działki nr 34 ustalono 
przeznaczenie na cele leśne (ZL) oraz 
drogi publiczne (poszerzenie 
istniejącej  drogi 4KDD). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 
Grunty  działki nr 34 ujęte są 
w ewidencji gruntów jako las (Ls) 
i nie by ły  uwzględnione w 
przeprowadzonej  na potrzeby  
planu procedurze zgody  na zmianę 
przeznaczenia na cele nieleśne. 
Drogę 9KDW ujęto w całości na 
działce drogowej nr 176. 

nie tak - 

15. 20.07. 
2012 r. 

Halina 
Bąkowska 

Przyborów 12 
62-710 

Władysławów 

Prośba o przedłużenia drogi 
5KDD do końca terenów 
budowlanych oraz o 
rezygnację z „zatoczki” na 
terenie działki 

dz. 35/2 
obr. Przyborów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  (MN)w części 
północno- środkowej. W pozostałej 
części – na cele: rolnicze (R), leśne 
(ZL) oraz dróg publicznych (5KDD). 

uwaga uwzględniona, 
w części 

 
Uwagę uwzględniono w części, 
zmieniając parametry  projektowanego 
placu do zawracania na drodze 5KDD. 

nie 

tak, 
w zakresie 

przedstawionym 
w kolumnie 7. 

 

nie - 

16. 23.07. 
2012 r. 

Zdzisława 
Sosińska 

Mariantów 54 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów w 
całości na cele zabudowy. 

dz. 187 
obr. Mariantów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) oraz 
na cele rolnicze (R). nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

17. 
 

24.07. 
2012 r. 

Marek Krysiak 
Między lesie 5A 

62-710 
Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów w 
całości na cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 

dz. 281, 293, 294 
obr. Mariantów 

Dla działek ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług w części 
południowej, w pasie ok. 60-90 m od 
drogi. Dla pozostałej  części – na cele 
rolnicze (R) oraz dróg publicznych 
(117KDD). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Lokalizacja zabudowy  nie jest 
możliwa na całych działce, ze 
względu na niekorzystne warunki 
gruntowo-wodne. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 



  

   

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele działalności 
gospodarczej  i zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 

dz. 37, 36, 35 
obr. Między lesie 

Dla działek ustalono przeznaczenie 
na cele: rolnicze wskazane do 
zalesienia (RZL) oraz lasów (ZL). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 
Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Część gruntów przedmiotowych 
działek ujętych jest w ewidencji 
gruntów jako las (Ls) podlegający 
ochronie. Nie by ły  one 
uwzględnione w przeprowadzonej 
na potrzeby  planu procedurze 
zgody  na zmianę przeznaczenia na 
cele nieleśne. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

dz. 614/1 
obr. Russocice 

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

uwaga nieuwzględniona 
 
Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

18. 24.07. 
2012 r.  

Mirosław 
Kasprzak  

ul. Kozacka 
32/16 

87-100 Toruń 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów w 
całości na cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . dz. 651/3 

obr. Russocice 
Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele uży tków zielonych, łąk i 
pastwisk (RZ) 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Lokalizacja zabudowy  nie jest 
możliwa ze względu na 
niekorzystne warunki gruntowo-
wodne oraz parametry  działki. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

dz. 207/1 
obr. Mariantów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) 
w części północnej , w pasie ok. 45-
60 m od drogi. Dla pozostałej  części 
– na cele leśne (ZL), rolnicze (R) 
oraz uży tków zielonych, łąk 
i pastwisk (RZ). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

19. 25.07. 
2012 r. 

Florian 
Berliński 

ul. Mianka 8 
62-710 

Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 

dz. 208/1, 209, 
266, 271/1 

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

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

20. 30.07. 
2012 r. 

Teodor 
Kwiatkowski  

Między lesie 38 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów w 
całości na cele zabudowy. 

dz. 365 
obr. Między lesie 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) w 
części południowej w pasie ok. 110 
m od drogi. Dla pozostałej  części -na 
cele rolnicze (R). 

uwaga uwzględniona, 
w części 

 
Uwagę uwzględniono w części, 
ustalając w projekcie planu 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  i usług 
(MNU) w pasie 150,0 m od 
południowej granicy  działki, na 
powierzchni około 7500 m kw. 
Dla pozostałej  części działki 
zachowano dotychczasowe ustalenia 
projektu planu. 

nie 

tak, 
w zakresie 

przedstawionym 
w kolumnie 7. 

 

nie - 

21. 01.08. 
2012 r. 

Michał 
Cepowski 

Prośba o przeznaczenie na 
cele zabudowy  części 

dz. 351/2 Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 

nie uwaga nieuwzględniona nie tak - 



  

2012 r. Cepowski 
Os. 

Wyzwolenia 
3/106 

62-700 Turek 

cele zabudowy  części 
działki aż do granicy  lasu, 
ze względu na 
korzystniejsze 
ukształtowanie terenu dla 
lokalizacj i zabudowy . 

obr. Mariantów na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) w 
części wschodniej . Dla pozostałej  
części - na cele leśne (ZL) oraz 
rolnicze wskazane do zalesienia 
(RZL). 

 
Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

22. 02. 08. 
2012 r. 

Krzysztof 
Karpiński 

Armii Krajowej 
22/15 

62-700 Turek 

Prośba zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele budowlane – 
zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług. 

dz. 421/3, 422/3 
obr. Russocice 

Dla działek ustalono przeznaczenie 
na cele rolnicze (R) oraz na 
poszerzenie drogi publicznej  (KDD). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Lokalizacja zabudowy  nie jest 

możliwa ze względu na 
konieczność zachowania strefy  

bezpieczeństwa od linii 
elektroenergetycznej  220kV 

przebiegającej  m.in. przez teren 
przedmiotowej działki. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

23. 06.08. 
2012 r. 

Jan Budka 
Russocice 1 

Prośba o uwzględnienie 
nowego podziału działek 
i przesunięcie drogi 
78KDD. 

dz. 1093/6, 1039/7 
obr. Russocice 

Dla działek ustalono przeznaczenie 
na cele mieszkaniowej 
jednorodzinnej  (MN) oraz drogi 
publicznej  (92KDD). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 
Obsługa komunikacy jna 

przedmiotowych działek jest 
zapewniona poprzez projektowane 
drogi 92KDD i 78 KDD. Nie ma 

konieczności wskazywania 
wydzielonej  drogi wewnętrznej  

w projekcie planu. 

nie tak - 

24. 06.08. 
2012 r.  

Stanisław 
Gmach 

Między lesie 28 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów 
w całości na cele zabudowy 
i działalności gospodarczej. 

dz. 195 
obr. Między lesie  

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  zagrodowej (RM) 
w południowej części, w pasie 65m 
od drogi. 
Dla pozostałej  części – na cele 
rolnicze (R) oraz uży tków zielonych, 
łąk i pastwisk (RZ). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Grunty  przedmiotowej działki 

ujęte są w ewidencji gruntów m.in. 
jako grunty  rolne IIIa i IIIb klasy 

bonitacy jnej  (RIIIa, RIIIb) 
podlegającej  ochronie. Nie były 
uwzględnione w przeprowadzonej 
na potrzeby  planu procedurze 

zgody  na zmianę przeznaczenia na 
cele nierolnicze. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 



  

dz. 293 
obr. Między lesie 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) w 
części północnej , w pasie ok. 70 m 
od drogi. Dla pozostałej  części – na 
cele rolnicze (R) oraz uży tków 
zielonych, łąk i pastwisk (RZ). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Grunty  przedmiotowej działki 
ujęte są w ewidencji gruntów m.in. 
jako grunty  rolne IIIb klasy  
bonitacy jnej  (RIIIb)  podlegającej 
ochronie. Nie by ły  uwzględnione 
w przeprowadzonej  na potrzeby  
planu procedurze zgody  na zmianę 
przeznaczenia na cele nierolnicze. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

 

dz. 308 
obr. Między lesie 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) w 
części zachodniej , w pasie ok. 70 m 
od drogi. 
Dla pozostałej  części – na cele 
rolnicze (R). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

   

Prośba o utrzymanie 
przeznaczenia gruntów na 
cele zalesienia – zgodnie z 
obowiązującym planem. 

dz. 153 
obr. Między lesie 

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

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

25. 08.08. 
2012 r. 

Jan 
Andrzejewski 
Russocice 91 

62-710 
Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów 
rolniczych na cele 
zabudowy  mieszkaniowej. 

dz. 930, 932 
obr. Russocice 

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

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

26. 09.08. 
2012 r. 

Wiesław 
Wysocki 

ul. 
Felicjanowska 

12 
62-710 

Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele obiektów 
produkcy jnych, składów, 
magazynów i usług. 

dz. 809/1 
Russocice 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej  
jednorodzinnej  i usług (MNU) oraz 
drogi publicznej  (70KDD). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

27. 09. 08. 
2012 r. 

Tadeusz i 
Marianna 
Kotarscy  

ul. Senatorska 
10 

62-710 
Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele rekreacj i. 

dz. 730 obr. 
Russocice 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zalesień (ZLS). nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

28. 
 

09.08. 
2012 r. 

Sy lwia i 
Krzysztof 

Kucharscy  
os. Wyzwolenia 

10/100 
62-700 Turek 

Prośba o zmianę 
przeznaczenie gruntu pod 
zabudowę jednorodzinną i 
usług. 

dz. 98 obr. 
Między lesie 

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

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu, które 
umożliwiają realizację 
zagospodarowania wskazanego 
w uwadze w północnej  części 
działki. 

nie tak - 

29. 09.08. 
2012 r. 

Marcin Góralski Sprzeciw wobec budowy  
drogi na terenie posesj i. 

dz. 285, obr. 
Felicjanów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 

nie uwaga nieuwzględniona nie tak - 



  

2012 r. Felicjanów 5 
62-710 

Władysławów 

drogi na terenie posesj i. Felicjanów na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  (MN), drogi 
publicznej  (97 KDD) oraz lasów 
(ZL). 

 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu w zakresie 
przeznaczenia terenu. 
Ze względu na planowane do 
wprowadzenia zmiany  układu 
drogowego w rejonie 
przedmiotowej działki, przebieg 
drogi  publicznej   97KDD może 
ulec zmianie. 

30. 09.08. 
2012 r. 

Krzysztof 
Orlikowski 

Russocice 99 

Prośba o przeznaczenie pod 
zabudowę jednorodzinną 
w części do lasu. 

dz. 232 obr. 
Mariantów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) w 
pasie 80,0 m od drogi, rolnicze (R), 
rolnicze wskazane do zalesienia 
(RZL), lasów (ZL), oraz drogi 
wewnętrznej  (83 KDW). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium.  
Działkę nr 232 w obr. Mariantów 
wy łączono z obszaru objętego 
planem na mocy  uchwały  nr 
127/12 Rady  Gminy  Władysławów 
z dnia 24 sierpnia 2012 r.   

nie tak - 

dz. 155 obr. 
Przyborów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  (MNU) w północnej 
części działki w pasie 110,0 – 200,0 
m od drogi, rolnicze wskazane do 
zalesienia (RZL) oraz lasów (ZL). 

uwaga uwzględniona, 
w części 

 
Uwagę uwzględniono w części, 
ustalając w projekcie planu 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej   (MN) 
w pasie 140,0 – 230,0 m od drogi, 
w północnej  części działki. 
Dla pozostałej  części działki 
zachowano dotychczasowe ustalenia 
projektu planu 

nie 

tak, 
w zakresie 

przedstawionym 
w kolumnie 7. 

 

nie - 

dz. 345 
obr. Jabłonna, 

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

uwaga uwzględniona, 
w części 

 
Uwagę uwzględniono w części, 
ustalając w projekcie planu 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  (MN) 
w części działki w pasie o szerokości 
60,0 m od drogi. 
Dla pozostałej  części działki 
zachowano dotychczasowe ustalenia 
projektu planu. 

nie 

tak, 
w zakresie 

przedstawionym 
w kolumnie 7. 

 

nie - 

31. 10. 08. 
2012 r. 

Józef Zaroda 
Jabłonna 3 

Prośba o przeznaczenie 
działek pod zabudowę. 

dz. 223 
obr. Jabłonna, 

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

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

Uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów – podobszar II w dniach: od 1 października 2012 r. do 22 listopada 2012 r. 

32. 02.10. 
2012r. 

Tadeusz 
Kaczmarek 

Osiedle 
Wyzwolenia 

2/116 
62-700 Turek 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów w 
całości na cele  zabudowy 
mieszkaniowej. 

dz. 46/2  
obr. Między lesie 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) w 
południowej części działki,  w pasie 
ok. 70,0 m. Dla pozostałej  części – 
na cele rolnicze wskazane dla 
zalesienia (RZL). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 



  

dz.489/2 
obr. Małoszyna 

 

Dla działki nr 489/2 ustalono 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  i 
usług (MNU) w części północnej w 
pasie ok. 60,0 m oraz na cele rolnicze 
(R) w pozostałej , południowej części. 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

   

33. 10.10. 
2012r. 

Maria 
Lewandowska 
Małoszyna 50 

62-710 
Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów w 
całości na cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . dz. 489/3 

obr. Małoszyna 

Dla działki nr 489/3 ustalono 
przeznaczenie na cele rolnicze 
wskazane dla zalesienia (RZL) w 
części północnej , cele zalesień (ZLS) 
w centralnej  części oraz lasów w 
pozostałej , południowej części 
działki (ZL). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

34. 10.10. 
2012r. 

Dariusz Fret 
ul. Młodych 3/4 

Turek 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów w 
całości na cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 

dz. 490 
obr. Małoszyna 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) w 
części północnej  w pasie ok. 95,0 m. 
Dla pozostałej  części - na cele: 
rolnicze (R), rolnicze wskazane do 
zalesienia (RZL) oraz lasów (ZL). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

35. 17.10. 
2012r. 

Gminna 
Spółdzielnia 

„Samopomoc 
Chłopska” 

ul. Rynek 27 
62-710 

Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  
mieszkaniowej. 

dz. 816 
obr. Russocice 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele obiektów produkcy jnych, 
składowych, magazynów i usług 
(PU) 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

36. 30.10. 
2012r. 

Wiesław 
Wysocki 

ul. 
Felicjanowska 

12 
62-710 

Prośba o wprowadzenie 
zapisu o możliwości 
prowadzenia na działce 
działalności gospodarczej w 
zakresie handlu, usług i 
transportu. 

dz. 809/1 
obr. Russocice 

Dla działki nr 809/1 ustalono 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  
i usług (MNU). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu w zakresie 
przeznaczenia terenu i lokalizacji 
przedsięwzięć mogących zawsze 

lub potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko. 

Wprowadzono zmiany  w projekcie 
planu w związku 

z uwzględnieniem uwagi nr 13. 

nie tak - 

37. 30.10. 
2012r. 

Dominik 
Jesiołowski 
ul. Rynek 2 

62-710 
Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów w 
całości na cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 

dz. 464/11 
obr. Wyszyna 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  (MN) we wschodniej 
części działki w pasie o szerokości 
30,0 m. Dla pozostałej  części działki 
ustalono przeznaczenie na cele 
rolnicze (R) oraz uży tków zielonych, 
łąk i pastwisk (RZ). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

38. 16.11. 
2012r. 

Sławomir 
Karaszewski 
Przyborów 9 

62-710 
Władysławów 

Prośba utrzymanie 
możliwości realizacj i 
zabudowy  siedliskowej na 
terenach pastwisk klasy  V i 
VI oznaczonych w 
projekcie planu jako RZ, z 
wy łączeniem terenów 
podmokłych na cele 
zabudowy  siedliskowej. 

dz. 68 
obr. Przyborów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele leśne (ZL) w północnej części 
oraz uży tków zielonych, łąk i 
pastwisk (RZ) w pozostałej  części 
działki. 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu Zabudowa 
zagrodowa może być realizowana 
na terenach oznaczonych w planie 

jako RZ wy łącznie jako 
rozbudowa istniejącej  zabudowy 
zagrodowej zlokalizowanej  na 
terenach bezpośrednio do nich 

przy legających. 

nie tak - 



  

 
Uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów – podobszar II w dniach: od 22 stycznie 2013 r. do 6 marca 2013 r. 

dz.489/2 
obr. Małoszyna 

 

Dla działki nr 489/2 ustalono 
przeznaczenie na cele zabudowy  
mieszkaniowej jednorodzinnej  i 
usług (MNU) w części północnej  
w pasie ok. 90,0 m oraz na cele 
rolnicze (R) w pozostałej , 
południowej części. 39. 23.01. 

2013r. 

Maria 
Lewandowska 
Małoszyna 50 

62-710 
Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów w 
całości na cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 

dz. 489/3 
obr. Małoszyna 

Dla działki nr 489/3 ustalono 
przeznaczenie na cele rolnicze 
wskazane dla zalesienia (RZL) 
w części północnej , cele zalesień 
(ZLS) w centralnej  części oraz lasów 
w pozostałej , południowej części 
działki (ZL). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga nie dotyczy  zakresu 
ponowionego wy łożenia. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

40. 23.01. 
2013r. 

Dariusz Fret 
ul. Młodych 3/4 

Turek 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów w 
całości na cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 

dz. 490 
obr. Małoszyna 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) w 
części północnej  w pasie ok. 195,0 
m. Dla pozostałej  części - na cele: 
rolnicze (R), rolnicze wskazane do 
zalesienia (RZL) oraz lasów (ZL). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga nie dotyczy  zakresu 
ponowionego wy łożenia. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

41. 01.02. 
2013r. 

Zdzisława 
Sosińska  

Mariantów 54 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
całej  działce na cele 
zabudowy  mieszkaniowej 

dz. 187 
obr. Mariantów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) oraz 
na cele rolnicze (R). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga nie dotyczy  zakresu 
ponowionego wy łożenia. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

42. 11.02. 
2013r. Daniel Kusz Prośba o usunięcie lasu 

oznaczonego nr 454 LSM 
dz. 222 

obr. Mariantów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) 
w środkowej części działki, na cele 
leśne (ZL) oraz na cele dróg 
wewnętrznych T 82KDW. 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 
Część gruntów przedmiotowej 

działki, oznaczona zgodnie z 
treścią mapy  ewidency jnej m.in.: 
454LSVI  i ujęta jest w ewidencji 
gruntów jako las (Ls) podlegający 

ochronie. Nie by ły  one 
uwzględnione w przeprowadzonej 
na potrzeby  planu procedurze 

zgody  na zmianę przeznaczenia na 
cele nieleśne. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

43. 18.02. 
2013r. 

Grzegorz 
Nowak 

ul. Kaliska 32A 
62-710 

Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 

dz. 450/3, 451/1 
obr. Russocice 

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

uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga nie dotyczy  zakresu 
ponowionego wy łożenia.  

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

44. 27.02. 
2013r. 

Jerzy  
Gonaliszewski 
Mariantów 45A 

62-710 
Władysławów 

Prośba o wycofanie 
wniosku o przeznaczenie 
działki na cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i 
pozostawienie 
dotychczasowego 
przeznaczenia jako gruntów 

dz. 211 
obr. Mariantów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU), 
rolnicze wskazane do zalesienia 
(RZL) w północnej  części działki 
oraz na cele dróg wewnętrznych 
T 111KDD w południowej części 
działki. 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga nie dotyczy  zakresu 
ponowionego wy łożenia. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 



  

przeznaczenia jako gruntów 
rolnych pod zalesienie. 

działki. 

45. 06.03. 
2013r. 

Dominik 
Jesiołowski 
Ul. Rynek  

62-710 
Władysławów 

Prośba o zmianę 
przeznaczenia gruntów na 
cele zabudowy  
mieszkaniowej 
jednorodzinnej . 

dz. 464 
obr. Wyszyna 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  (MN) we wschodniej 
części działki w pasie o szerokości 
30,0 m –jako rezultat uwzględnienia 
uwagi z dnia 18.07.2012 r. Dla 
pozostałej  części działki ustalono 
przeznaczenie na cele rolnicze (R) 
oraz uży tków zielonych, łąk 
i pastwisk (RZ). 

nie 

uwaga nieuwzględniona 
 

Wnioskowane przeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami Studium. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

46. 06.03. 
2013r. 

Michał 
Cepowski 

Os. 
Wyzwolenia 

3/106 
62-710 

Władysławów 

Prośba o uwzględnienie 
części działki rolnej  pod 
zabudowę mieszkaniową do 
ok. 20,0 m od części leśnej 
położonej  w zachodniej  
części działki. 

dz. 351/2 
obr. Mariantów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  i usług (MNU) 
w części wschodniej . Dla pozostałej 
części - na cele leśne (ZL) oraz 
rolnicze wskazane do zalesienia 
(RZL). 

nie 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga nie dotyczy  zakresu 
ponowionego wy łożenia. 

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 

47. 04.03. 
2013r. 

Halina 
Bąkowska 

Przyborów 12 
62-710 

Władysławów 

Prośba o przedłużenie drogi 
5 KDD do końca terenów 
budowlanych, 
zrezygnowanie z zatoczki 
na działce 

dz. 35/2 
obr. Przyborów 

Dla działki ustalono przeznaczenie 
na cele: zabudowy  mieszkaniowej 
jednorodzinnej  (MN) w części 
północno- środkowej. W pozostałej 
części – na cele: rolnicze (R), leśne 
(ZL) oraz dróg publicznych (5KDD). 
 

nie 

Uwaga nieuwzględniona 
 

Uwaga nie dotyczy  zakresu 
ponowionego wy łożenia  

Zachowano dotychczasowe 
ustalenia projektu planu. 

nie tak - 
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