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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO DZ. NR EW. 170/3 POŁOŻONĄ 
W MIEJSCOWOŚCI BARTOSZÓWKA ORAZ DZ. NR EW. 160/2 POŁOŻONĄ W MIEJSCOWOŚCI SKUŁY 

 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący dz. nr ew. 170/3 położoną 
w miejscowości Bartoszówka oraz dz. 160/2 położoną w miejscowości Skuły wyłożony był do 
publicznego wglądu terminie od 24 maja 2012r. do 25 czerwca 2012r., uwagi należało złożyć w 
nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca 2012 roku. 
 
W trakcie trwania wyłożenia projektu do publicznego wglądu wpłynęły 4 uwagi. 
Wójt Gminy Żabia Wola rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu (zgodnie z protokołem z dnia 30 
lipca 2012 roku).  
 W zakresie uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Żabia Wola, Rada Gminy postanowiła 
przyjąć następujący sposób ich rozpatrzenia: 

 Uwaga p. Joanny Nowosadzkiej i p. Jarosława Gryczki złożona w dniu 5 lipca 2012 roku – 

właściciele działki nr ew. 135 położonej w miejscowości Ojrzanów Towarzystwo wnoszą o 

zmianę przeznaczenia przedmiotowej działki w części północnej, tj. w części przy drodze 

gminnej na odległość 80m na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - działka nr ew. 

135 w miejscowości Ojrzanów Towarzystwo zlokalizowana jest poza granicami 

opracowanego projektu,  

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
 

 Uwaga p. Joanny Nowosadzkiej i p. Jarosława Gryczki złożona w dniu 5 lipca 2012 roku – 
właściciele działki nr ew. 135 położonej w miejscowości Ojrzanów Towarzystwo wnoszą o  
wprowadzenie możliwości podziału przedmiotowej działki  w terenie rolnym oznaczonym 
symbolem R2 – działka nr ew. 135 w miejscowości Ojrzanów Towarzystwo zlokalizowana jest 
poza granicami opracowanego projektu, 
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
 

 Uwaga p. Joanny Nowosadzkiej i p. Jarosława Gryczki złożona w dniu 5 lipca 2012 roku – 
właściciele działek  nr ew. 135, 134/1  położonych w miejscowości Ojrzanów Towarzystwo 
wnoszą o  zmniejszenie strefy ekologicznej w sąsiedztwie rzeki Utraty, działki nr ew. 135, 
134/1 położone w miejscowości Ojrzanów Towarzystwo zlokalizowane są poza granicami 
opracowanego projektu, 
Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona 
 

 Uwaga p. Joanny Nowosadzkiej i p. Jarosława Gryczki złożona w dniu 5 lipca 2012 roku – 

właściciele działki nr ew. 134/1 położonej w miejscowości Ojrzanów Towarzystwo wnoszą o 

zmianę przeznaczenia przedmiotowej działki w części południowej na zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną - działka nr ew. 134/1 w miejscowości Ojrzanów Towarzystwo 

zlokalizowana jest poza granicami opracowanego projektu. 

Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 
 

Przewodniczący Rady 
/-/ Mirosław Bieganowski 

 


