
Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr 63/XXI/2016 
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DOTYCZĄCYCH PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO FRAGMENT MIEJSCOWOŚCI SŁUBICA A (OBSZAR XXIV) 
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której dotyczy  

uwaga 

Rozstrzygniecie Wójta Rozstrzygnięcie Rady Gminy 

Załącznik do Uchwały Nr 

63/XXI/2016 z dnia 25 

października 2016 r. 
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Uwaga 
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Uwaga nie-  

uwzględnio

na 

Uwaga 
uwzględnion
a 

Uwaga 
nieuwzględnio
na 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.   11. 

1. 28.07.20

16r. 

 Wniosek o zakwalifikowanie całości 

powierzchni działek nr ew. 14/6, 10/6, 8/6, 

13/6 do strefy P/U (tereny obiektów 

produkcyjnych i usług, logistyki, składów 

magazynów) przedłużając tym samym strefę 

P/U do granicy ulicy Brzozowej, zachowując 

ciągłość strefy P/U w pasie od trasy 

Katowickiej do ul. Brzozowej i równe 

traktowanie właścicieli przyległych 

nieruchomości. 

14/6, 10/6, 8/6, 

13/6 

P/U, U/MN  X 

 

 

 

 

 
 

 X Pas zabudowy mieszkaniowo – 

usługowej wzdłuż ul. Brzozowej 

zostanie zachowany z uwagi na 

istniejącą zabudowę zagrodową i 

mieszkaniową w przedmiotowej 

strefie. Wyznaczenie strefy 

przemysłowo – usługowej wewnątrz 

zabudowy przyczyniłoby się do 

pogorszenia warunków życia 

mieszkańców oraz wprowadzenia 

transportu ciężkiego na drogę 

lokalną.  

2. 28.07.20

16r. 

 Wniosek o zakwalifikowanie działek o 

numerach ewidencyjnych: 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 70, 71, 74, 75 do strefy U/MN lub 

MN/U, z możliwością wykluczenia ze strefy 

U/MN lub MN/U tej części w/w działek, która 

obecnie leży w strefie ekologicznej i leśnej. 

Pozostawienie części działek w strefie rolnej w 

63, 64, 65, 66, 

67, 68, 69, 70, 

71, 74, 75 

MN/U, R, ZL  X  X Wyznaczone w studium strefy 

zabudowy będą sukcesywnie 

wprowadzane do planów 

miejscowych uwzględniając tempo 

rozwoju gminy. 



przypadku gdy wokół znajdują się tylko działki 

o przeznaczeniu U/MN, MN/U i P/U godzi w 

nasze interesy tworząc z naszych działek 

„rolną wyspę”, która w oczywisty sposób nie 

może być wykorzystana na cele rolnicze, tym 

bardziej, że działki posiadają VI klasę gruntu. 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak 


