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Komisja negalyMie op.niuje Miosek Pana stan.słaM
Bartyzela z UMgi na brak zgÓd hłaścicie|igruntÓw na
dokonanie zm.any p2ezneczenia i niedolżymanie leminu

Komisja
Puestzennego

2011.'tO.24

Gminy,
Infraslruklury,
Inrestycji i
Ochrony
Środo*łska Rady
Gminy Inow|Ódz

InowłÓdż
Komisja Mioskuje o:
pod budoMiclŃ
1) puefnaeenie
mieszkanio@
jedno.odzinne lerenÓw po |erej i prarej stonie na
pty
u|icy l(a*to.nej'
9łębokosi 150 metrÓw
2) prry ulicy Legnickiej zaznaaony teren lasow
pueznaayć Pod ieren bUdomictwa miesfkaniorego
jednorcdzinnego z dopusząeniem budoMidM
letniskorego;
3) lereny |eśnepży u|icy Letniej (''Gaszek..) do ury|otu
drog. powiatorej pżehaczyć pod budoM|ctrc
mieszkaniore jednorodzinnez dopuszeeniem
budoMiclM
letniskorego:
4) przy drodze gmannej.pzy ulicy Wolskaei po leEj i
prarei stronio na głębokości60 metrÓw pĘeznaąyć
lercny pod budoMictrc maeszkaniow jednorodzinne na
długości2o0 metrÓw.
5) Komisja negatyMie opiniuje Miosek Pana Piotra
KoM|skiego dolyeący zmIany dzEłkI oznaąoneJ
numerem ewidencvinvm 716.
Komisia mioskuie o:
1) pogĘb.enie na 200 met.owfabudowy miesfkan.orej
iednorcdzinnei międ2y drogą ponłatową i dojafdowĘ
(działka oznaeona numerem es/idencfjnym 319' Miosek
Pana stanisłaM MUszy skiego);
2) tereny pży drodfe koło domu ludorcgo w kierunku
centra|nego ośrcdka sportu po |erej i prarej stronie na
głębokości100 metrÓw pżefnaeyć pod budoMidrc
maeszkaniore jednorodzinne;
3) lereny pży drodze poWatorcj (''trakt \łie|kopo|ski..)po
|erej i pErej strcnie na g'tębokości150 metrcw
pueznaąyć pod budoMIct@ miesf kaniore
iednorodzinne:
4) tereny pży drodze poWatorcj proMdząej do G|iny po
leEj strcnie pżeznaczyc pod budoMictw
mieszkaniore
Liciąźn.
Komisja Mioskuje o:
'|) pżedłuŹenie
terenÓw pod bUdoMictrc mieszkaniore
iednorodzinne puy drcdze gminnej na skzyżoMn|U drÓg
esfaltowych napEeciw posesji Pana Jana Szeura;
2) puedfużenie terenow pod budoMidrc
miesfkaniore
,ednorodzinne pzy drodze gminnej biegnącej puy posesJl
Pani Mari. Mocrydło;
3) pży drodze b.egnącej ko'łoświel|.cyWiejskiej j prarej
stron.o ująć tereny pod budomiclw
mieszkaniore

Tereny rolne - R,
Iereny lasow - ZL

Uwa9a

utg|ędnIona

1) Tereny rclno - R
2) Tereny rolne - R,
lereny lasÓw- zL
3) Tereny |asÓwZL
4) Tereny rolne - R
5) Tereny rolne - R

1 ) , 2 ) ,3 ) . 4 ) T e r c n y
rolne - R, lereny
lasow - ZL

1) Tereny rclne - R
2) Tereny rolne - R.
te.eny |a5Ów- zL
3) Tereny rolne - R.
tereny lasow- ZL
4) Teren Ekazany
iako droga gminna
5) Tereny rclne - R,
tereny doliny Pilicy E

10
Brak zgody na sposob
rofpalżenia umgi puez

4) Fragment terenu
uMględniony (obszar
położonyna gruntach
ro|nych o długości600
m i g'łębokości
60 m)

1) TeGn
uMg|ędniony' ty|ko Po
lerej stronie drcgi

1)' 4) B.ak noz|iŃŚci
u/proMdzenia fabudova/ na
Ekaranym tercnae w
zsiiązku z p|anoEnymi
pĘebiegami poszczegÓlnych
MriantÓw obrcdnicy
Inowłodza
2) Wskazany teren położony
Jest w zMdym kompleksie
|eśnym.
3) Wskazane lereny
pdożone są w Mnym
komp|ek5ie |eśnym'
uMg|ędniono jedynie
fragmenl terenu położonyw
bef pośrednim sąs.edztuie
terenu rabudowy rekreacji
indywidualnej.

W pkl 4 brak zgody na
sposob rozpatżenia
uMgi pżef wojta.
UMga utg|ędniona
Zqoda na sposob
dla tefenow
rozpalżenia u@gi pżez
położonychPży U|.
Mojla w pkl 1, 2, 3
Wo|skiej na 9łębokości
ok- 60 m od drogi
gmrnnel.

1 ) , 2 ) . 3 ) , 4 B) r a k
racjonaInych pżesłanek
skłaniaJącychdo
puoznaaanja lak dUłch
powierfchni pod nową
zabudowę. Pży obecnych
uMtunkoMniach
spoleeno{ospodarczych
skazanie lerenow pod
rorvrj norej zabudowy
spowduje jej rozproszenie
W sumie puedmiotoM
uMga Ekazuie 81 ha do
PzeznaQenia pod rozvrj
noEj zabudowy.

W pH 3 brak zgody na
sposob rozpaluenaa
uMgi pzez woila.
U@ga uMg|ędniona
d|a lerenÓw
położonychpo |erej
stronie drogi w
kierunku L. MałomieE
o długościok. 460 m i
głębokości60 m.
zgoda na sposÓb
rozpatuenrS !@9r
pu ef urjta w pkt 4-

2)Teren połofony na skarPie
3) Teren położonyna
skarp|e, wyslępują grunty
lesne
6) Brak podstaw do
uMględnienia uMgi

Brak zgody na
negatyMe
rozPatuenre uMgr w
Pkt1, 3.
W pK 6 brak zgody na
pozytyMy sposÓb
rozpatżenia uMgi
pŹez vrjta w zakresie
ekspIoatacii surorcÓw

5) Uwaga
bezasadn
a,
Bkazany
nre zoslat
pozylyMie
rczpaluon

zgoda na sposÓb
rczpattenla uMgI pżeż
uÓjtawpkt1'2-

4) UMga
oezasaon
Zgoda na sposob
rozpalĘen|a Utgl puef
Mrcitaw pkl 2

5) Uwaga
Deuasaon
Ekazano
Mioski nie
zostały
pozylyMie

a
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Treść uwagi
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wie.o.patżenia
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uwaga

nieuwzg|ędniona
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uwaga nieuwzg|ędniona
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1

l0
e, za
wy]ąlkiem

4) nadanie statusu drcga gminnej:
a) drodze pod |asem p.oMdzącej do posesji Pana
ZbignieM Ko@lskiego;
Majek.

na
działkach

5) Komisja negatyMie opaniujemioski: Pana A adiusza
Podpory, Pani lrcny Werayk. Peni Wioletly Warczyk,
Pana Pav,ła sta eaka.

5-326/1. 5-

6) Komisja nie M/yrażazgody na usytuoMnie
Fosw|ęlne
KomiśjaMioskuje o pŻedłużenie lerenÓw budoMictt
mieszkaniorc9o iednorcdzinne9o z wtąeeniem dziatki
oznaaonej numerem enłdencyjnym 146 będące'
n.łasnościa
Pana zbionieM GEda'

sorłe
Komisja Mioskuje, aby:
1) na leronach we|ofunkcyjnego rozrcju usług turystyk.
dopuścjćmoż|iWść budoMictM miesf kaniorego
słe|orcdzinnego z moż|ircścią innych usfug;
322 pod budoMicM

mieszkaniore wielorcdrinne.

3) Komisja negatyMie opiniuje Miosek dotyeąc'
pżeżnaaenia grunlow na terenach byłego PGR'

zmiany

TCo'i|Ów
Komisja Maoskuie, aby:
1} tereny pzy drodze prctdzącei
do KrÓ|orej Wo|i po
prarcj slronio - połącfyć teren pżeznaąony pod usfugi
turystykaz terenem rabudovat fagrcdorcl z
pu eznaąeniem na usfugi turystyki;
2} działki oznaeone numorcm ewdoncyjnym 263' 4431
2E5l'|, 2E5|2, 2a6l1 pueznaczyć pod ugugi turystyki.

zakościeIe
Komisja Mioskuje. aby:
1) pEedłużyc tereny pod budoMictŃ
mieszkaniot
iednorodzinn. po lerej i prarej stronie od drogi gminnoj
biegną@j pzez Vłeśdo drcgi rcMo|egłej biegnącej puoz
pola;
2) na wysokości 150 metrÓw od drcgi biegnącej puef po|a
w k.erunku połnocnym pu eznaąyć tereny pod
budoMictrc mieszkanioE jednorodzinne;
3) lercny po |ercj stronie drcgt biegnąceJ pr.y posesji
Pana EdMrda Lange pżeznacfyć Pod budoMidw
mieszkaniore iednorodzinne.

Tereny |asÓw. zL

1) Studrum w s$rych
fap.sach dzymuje istniejącą
zabudoVĘ mieszkanrcwą
wie|orodzinną'
WprcMdzanie norej
fabudowy miesżkaniowj
wieIorcdzinnei na obsfaże
cen|rum historyenego spały
zaburzy unikalny charakter
zabudowy tego m.ejsą.
2) Studium w srych
fapisach d.rymUJ6 istni6jącą
zabUdovĘ mieszkaniową
wie|orodz.nną. Pof ostała
ąęść puedmioloreoo
lerenu położonajesi w
obĘbie zwanego komp|eksu
Ieśne9o.
3) Brak podstaw do

1) Tereny
wielofunkcyjnego
rozwlu ustug
lurystyki w Spale
MtJ.S
2) Tereny
wielofunkcyjne o
dominuiącym
udziale zabudowy
maoszkanioEj M-1,
tereny lasow-ZL
3) Tereny zabudowy
mieszkaniorcj
jednorodrinnej z
dopuSzeenrem
ustug - MN

1), 2) Tcreny rolne R, teEny lasow - ZL

zgoda na sposÓb
rozpatu enra uMgl
Puez s'ojla.

Teren uMg|ędniony

1) Teren uMg|ędniony
2) Teren utg|ędniony
tylko na obszaue
puyleglym do drogi
(200 m wg'łąb działki
od d.ogi rgodnie z
ustaleniami
obowiązująco9o
Studium dla lerenow

2) Pozostały fragment
pEedmiotoEgo obsraru jest
pŃżony w zwar|ym
komp|eksie |eśnym.

'l), 2),3)

1 ) , 2 ) . 3 )T e r e n y
rolne - R

1). 2)' 3) utg|ędn.ony
fragment lerenu

Brak ractonalnych
pżesłanek śkłaniającychdo
pżeznaeania tak dużych
powieżchni pod nową
zabudovĘ. Pry obecnych
uMtunkoMniach
społecuno.9ospodarczych
Ekaranie terenow pod
rczvÓj noEj fabudovry
sporcduje jej rozproszenie.
W sumie puedmiotoĘ
u@ga Ekeuje
34 ha do
pueznacfenia pod rozvrj
norej rabudowy.

Zgoda na sposob
$rcjta.

Pkt 1, 2 zgoda na
sposob rozpalżenia
uMgi ptez sÓjla d|a
|erenow pzy|egłych do
drogi(20omwgłąb
dz.ałki).

tsaaxfgody na sposob
ro2palżenIa UMgI
puezuÓjtawpkt1'2'
3. Pkr 1, 2
utględn.ono tereny
po obu skonach drogi
biegną@j puez po|e
na głębokościok. 70
m- Ponadto
U@9lędniono tereny
Położonena działkach
ewidencyjnych o nr
104, t05 i 106. Pkr 3
UE9|ędn.ono toreny
po lerej skonie drogr
na głębokośc.ok'50 m
w kierunku drogr

Pkt 2 fgoda na sposÓb
rcfpatżenia ukgi pzez
wÓjta d|a pozoslatych
terenÓw obecnio
uźytko@nych jako las.

]
Lp.
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studium dla
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uwega

WÓit. w spmwie rczp.tuenia
uwagi
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Komisja Mioskuje' aby połąąyc ieren pżeznaczony pod
budoMictm mieszkaniore iednorodzinne (koto Pana
Jana Siara).

Tereny rolne - R

t0
zgoda na sposÓb
rozpatżenIa uMgI
pżez v6j|a.

Teren uwg|ędn.ony

Ponadlo Komisia uMżs' że na|6ł w szerszym zakre5.e
9/proMdfić ograniczenie popuez okreś|enieobiektÓw Iub
obsfarow' d|a ktÓrych V.yznaea się fi|ar ochrcnny'
Kopalnia
w Inowłodzuąęściorc położonajest
"Mikrcsi|"
na obszaże spa|skie9o Pa u Krajob.eorego oraz w
ie9o olu|inie w fwiąfku z eym degradacji u|egają
6fyslkie składniki śrcdoWska.
Studi!m v/proMdra
obowiąfek rekuttyMcii
terenu po zako eenłu
eksploatacji. Kwstie
wydobycia surorcÓw
oraz rekullyMcji
teren6w regUIują
pzepisy odrębne.

Komisja iednogłośnie.toi na stanowisku' aby:
1) dokonać zapisu w sludium o zdecydoMnym
o9ranieeniU rozpŻeslueniania 5ię dz.ałaIności
wydobywej
kopalnichalcedonilu w Inowlodzu i
strcueniu rygorystycnych zapisÓw w krestii rekuhyMcji
terenÓw już wyeksp|oaloMnych;
2) nie u/yrafać fgody na usytuoMnie pfo'ektowanei
kopa|ni powieżchnioEj surorcÓw w L|c|ążnel' pon|eMż
obszar len fnajduje się w otu|inie spa|skiego Parku
Krajobrazorego' @ kłÓci 5ię z postulalamt ochrony g|eby'
Ńdy' spowduje między innymi obniżenie poz|omow
Ńdonośnych, ponadto leren len jest le.enem konfiktouiym
Edług opracoEnie
ekofizjografiąnego w związku z tym Komisia Mioskuje

Brak podstaw do
ut9|ędnienia uM9i
dotyeą@j eksploalacji
surcrcow mineralnych w
L.ciążnej'

Zgoda na sposÓb
rofpalżen|a uMgi p2ez

Sludrum nrenra
bżmienie zapisu

2

2011.11.O2

ByakoEcy
MałgoEala, Marck'
U|.Plłsudskiego6'
spała

1. Kwestionowany z.pis
. dot.
"terenÓwfunkcjona|nych... a. V||' str' 17 KiefunkÓwi
polityki puostzennej" , ustal naa dla UT(z)
- kEstionotny
zep.s:
obszarech naraźonych na
"na
niebozPieąe stw porcdzi naloży dokonać zmiany
miejscorego planu zagospodarowania puestuennego
celem uproMduenia rakazu zabudoury "
Konsekwencie utżtm.nia zapi3u:
s,proMdzony zapis Studium dotyey uslalenia strefy UT(z)
prawdopodobnie d|a ąęści dzie|ek2al2' 2E|3 i25 (
nieeyte|ność rysunku). TeGn tÓn położonyiest nad aeką
Gac- Na tym tercnie p|anujemy |oka|izację stanicy
kajaka6kiej. Utrzymanie bezMg|ędnego zakąU zabudowy
lniemoż|inł rea|ifac.jęnp. nłaty ey budynku
pzeznaeonego
na kaiaki' punkt dofofu |ub obsługi
stanrcy.
Postulowana zmiana lapisu:
Wskazujemy potżebę modyfikacii fapi3u z utrzymaniom
może zakazu d|a budynkow pzeznaąonych
na slały pobyt
|Udzi, ale z zczmleniem d|a |oka|izacjiob.ektÓw
skafanego
IUb podobnÓgo puezneąenia. Rerygnacja z
ob|igatoryjnego zakau zabudowy 'est lym bardżiej
zasadna, że naret puepisy usl.,2 arl' 88I PraM Ńdnego
pozM|ają na zabudouĘ w szczegÓ|nych pżypadkach Studium gminy nie powinno odb.erać inrestorowi
moż|iMści skorzystania z odstępstw' na jek.e poz@|ają

"Tę@nani
wyĘczonymi spod
nowej zabudowy są:
.obszary naażono na
niebezpieczgt slwo
powodrf na zapis:

cały obszar

"Tecnafti
wy|ączonyhi sPod
nowej fabuclowy są:
'obszary naążone na
niebezpiecze
stwo
powŃzl z
wy+ączeniem obsżalÓw
oznaczonych
symbola : M-l(z),
UT(z).'
Ponadto ustalenia dla
telenÓw oznaąonych
symbolami M-1(z),
UT(z) w bumaeniu:
"Na
obszaftch naEżonych
na niebezpiecreitstwo
powodil należy
dokonać ftiany
miejscowego planu
zagospodatuwanE
pżestżenhego @lem
wPtuwadzenia zakazu
zabudowy lub
infomacjt o
WsĘpowaniu
zagtuienta
powoązlowęgo
zgodnE z Pąepisafii
odĘbnyn
zosleją
zamienione na -Na

zgoda na sposÓb
rczpatzenia uMgi
Puez MÓjta.

!
Lp.
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Nazwisko i imię,
narwa iednostki
organizacyinej i
adres
fgłaszaiącego
uwaga

Oznaczenie
TEść uwagi

ktÓrej dotyczy
uwaga

Usblenia proieKu
studium dla
nieruchomości'
ktÓrej dotyczy
uwaga

Rozstu ygnięcie wÓjta w sprawie rozpatżenia
uwagl

Rozstżygnięcie Rady Gminy
rałącznik do uchwały n' xw87/201 1 z dnia
29 grudnaa 20'll r.
Uwagi

uwaga Uwzg|ędnione

Uwaga

nieuwfg|ędnion.

uwaga uwzg|ędniona

uwa9a

nieuwzg|ędniona
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na ntebezpieczehstwo
powoclzi należy
dokonać zdahy
pĘnu
nalscowego
zagospoaarcMnta
pŻestŻennego celem
wPtuwadzenia zakazu
żabuc!owy
miesfkaniową,
rekBaąi indwidualnej
lub infomcji
o
wYsĘpowantu
zagrcżonia
powodziowsgo
zgodhie z Pąepisami

2

2011.11.02

Byczko6cy
Małgożata, Marek,
u|.Piłsudsk.ego6.
spała

a. Awes(onowany zaptS:
. dol. e' IL2'3 Tefeny wyłąąone spod no@j fabudo$ry.''
st.. 20
. krestionoMny zapłs:
połoźonew obrębie
"TeEny
spa|skiego Parku Krajobr&orego w pasie szerokości 1o0
m od |inii bżegÓw uek i innych zbiomikÓw rcdnych z
MryjątkiemobiektÓw służącychturystye @dnei'
gospodare rcdnej lub rybackiej."
Konsekwencie utżyft anIa .api5u:
- vpro
dzony zapis wynika uiprav/dzie M/prostz
rozpoEądzenia Nr 26/2006 Wojercdy ŁÓdzkie90 z dnia 13
|ipą 2006 r. w spra{.e spa|skiego Parku KEjobrazorego
(Dz. Uu.06.25E.1990). nie jesl iednak zaprsem
kozystnym d|e gm.ny i gm.na powinna dążyc do
modyfikaciI puyrcłane go rozpotądf enia'
. nieprawidłowśc tego zapisu po|ega na tym. iż lakim
zakazem objęle 5ą np. tereny faktyąnej zabudowy
jednorodz.nnoj w spa|ę -zabudoM
w rejonie ulicy Huba|a
. taki zapis rczpouądzonia' ulM|ony dodatkoŃ w
studium' uniemoż|ivłtr.,łaśc.cie|om
tych działek Ezelkie
inrestyge bu.|oułane dotyąą@ naret istniejących
budynkÓw w lej fera|Óej strofie 100 m; niemoŹ|ire będfie
naęt posla\^ien.egarażu' budynku gospodareego itp'
. rofpożądzenie 6. spa|skiego Parku KBiobrazorego
nie jest aktem p.a@' Hory n|e może być zmieniany'
. gmina powinna podjąć kroki zmiezające do modyllkacji
lego zakazu w odniesieniu do faktyąnej zabudowy spały'
jak i lnow.łodza'
- utM|enis tego zakąu zapisami studium spraw' że
nare( zmiana rczpoządzenia w tym fakresie' pozostan.o
puslym zapisem' bo studium będzie s/iązało p|any
miejscoE gminy
Postulow.na miana zapi5u:
. Wskazujemy po|Eebę utŻymania zapisu, a|e w
zmodyfikoMnej fomie np.: Tereny położonew obĘbie
spa|skiego Parku K.ajob.aforego wzakre5ie wyn.kającym
f odpowiedniego aktu praMego normują@9o zasady
funkcjonornie i gospodarcMnia na lerenie SPK. Taka zmiana iest tym bardziej zasadna, Źe obęrowania
inresloMnia na |eroniesPK mogą u|ec pzeoeż zaf mo
z||bera|izoMn.a'a|e leż izaostEeniu. W tym pżypadku to
treścrczpouądzenia E. sPK winna być głoMym
vayznaenikiem zasad anwstoEnia, a nie ustalenaa
fapisane w studium' ktÓre są w tym puypadku podżędne
do ak(Ów pramych trcrzonych Mig. pżepisÓw o ochron

zapisy stud.um odnosfą się
do obowiązującego stanu
praMego. W pżypadku
zmIany p.zyrcłanego
RozPouądzenia zaistnieje
uzasadniona potŻeba
zmieny Sludaumw
stosoMym zaKresre.

Zqoda na sposob
rozpatuen|a u@g| pŻeż
vÓ'ta'
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Roz.tżygnięcie

Nazwiśko iimię,
naea iednostki
organizacyinej i
aores
'głasającego
uwagl

Oznacrenie

Trcść uwagi

KÓEi

dotyczy
uwaga

Ustalenia prciektu
studium dla
n.eruchomości,
KÓEj dotyczy
uwaga

wÓita w sp
uwegi

wie rozpatżenia

Rozstrygnięcie Rady Gminy
załącznik do uchwałY nr xvu87l2o11 . dnia
29 grudnia 20'11r.
Uwagi

uwaga uwzględniona

uwaga

nieuwzg|ędniona

uwaga u*g|ędniona

uwaga

nieuwzg|ędniona

o
1
J.

2

2

201 1 1 . O 2

2 0 11 . 11 . 0 2

ByekoEcy
Małgouata, Marek'
U|.Piłsudskie9o
6.
spała

Byąko6cy
Małgożata, Marek'
u|.Piłsudsk.ego
6.
spała

t0

^we5uvlluwątIy.aP15:

- dot. a. 11.2.4
Tereny ograniee wzabudowie", str.20
- krestionoMny rapis: 'Tereny o trudnych @runkach
geoinżynieEkich.
D|a obiektÓw budolvlanych |oka|izoMnych na terenach o
trudnych Mrunkach geoinżynierskich wProMdza się
rakaz ich oodoiMiczania"
Kons6kwencie utu lmania zapisu:
- ograniQeniami geolechnienymi są nie ty|ko wysokie
poziomy {Ed gfunlowych. a|e też i mozlircścj
posadowienia związane z nośnościągrunlÓw.
. na gfunci słabonośnymłatwiejcfasami posadowic
budynek parlerowy podpiM.eony' niż np'.
niepodpiMieony, ale trykondygnacyjny
- Sludium nie pownno raczejdelermino@c r rngeroMc w
5fe.ę rczwiąŹa lechniąnych
. tego typu usta|enia są bardfiej adek@tne do P|anÓw
miejscowych' a naret powinny zostać domeną rofwiąza
lechnienych konkretnogo proieklu budow{anego
Postulowana rmiana rapisu:
o ttudnych Mrunkach geoinzynierskach. Dla
"Tereny
obieklÓw budowlanych |okalizoMnych na lerenach o
trudnych Mrunkach geo.nłnierskich urymagane
śtosoMnie fuzwiązan leÓnienych
doslosoEnych
do
ooranioe
hVd.odeÓl.chnidnvr.'
4. Kwestionowany zapis:
. dot. ą. ||.3.1
zakresie miesżkalnictM''' sk. 21
. krestionoMny "Wzapis:
zachomnia z@ftego
"konieeność
charakteru zabudowy, lrcEenie fMrtych komp|eksÓw
mieszkaniowych z zabudory rozprosronej"
Konsekwencie utrymania apisu:
. pojęcie ffrlo9o..charakteru
zabudowy po'awa s|ę juf
na str. 13, dla opisu strefy MU-S
. StUdium nie definiuje jednak pojęcia
co Wbec
"zMna..'
żęsto rozproszonoj . rc|no stojącej fabudov.y na tefenie
cos i centrum sPały rodzi wątp|ircści ad. rozumienia te90
pojęcia, k(Ó.e jest noma|n.e ulożsamiane f budynkam.
stykającymi się ze sobą
. historyena fabudoE spały ani cos nie są fespołami
fwartej zabudowy, np. budynek mioszka|ny Ryś
pŻeksztakony na mieszke|ny z daMego ośrodka
wypoeynkorego n.gdy ni6 dwŹy
z@rlego kompleksu
ZaDUOOSiY
- lakie zap.sy o -fMrtości..będą m!siały byc uprowadzone
do p|anu miejscowgo i będą wiąfaly pEy pozrcleniu na
. ut.zymanie zapisu o konieeności zachoMnia fwartego
charakteru fabudory Uniemoż|.witroMdfanie
fabudowy rc|no sloją@j. a narel pro@dzenia robćl
budowlanych (np. rozbudowy) pży budynkach
rc|nostojących, jakich jesl wie|e w centrum spały (np. - d|a
dz' nr ew. 2/4) nie będfie moż|iM |oka|izacja Wlno
stojącego budynku usługorc-mieszka|nego' ktÓry nie ma
szans na utwzenie zabudowy zMrlej z zdbudową zadnej
sąsiedniei nieruchomośc.- anaIogiene problemy wystąpią
np. dla dz. il eq. 212, 4l3 l ,6l l.
Po3tulowana zmiana zapi!u:
"konieąność zachoMnia lradycyjnego charakleru
fabudowy' trcąenie komp|eksÓwmieszkanioVrych z

Tereny o trudnych
Mrunkach 9eoinżynierskich.
stanową mar9.naIną
powieŹchnię wśrÓd lerenćw
puefnacfonycn oo
wproĘdzanIa noreJ
zabudovry. Wobec
powyzszego zaprs pozosla,e
w jego dotychąasou/ym
bu mieniu-

Definicja pojęcia'zMrla
zabudoM. pownna fostać
v/proMdzona na elapie
spoEądzania pIanu
miejscowgo. Pżyrcłana w
uMdze int6.pretacja pojęcia
zabudoM" dolyey
tkda
skrajnego puypadku Mrtej
zaDudowy zMnego
zabudową pteżejoWą.
Studaum w krestionoMnych
zapasach nie ustala
konioczności lwżenia
zabudowy p.eżejorej.
Wobec powyższe9o
krcslaonoMny zapis
pozostale wJego
dotychąasou.ym bżmieniu'

Zgoda na sposob
rozpalżeÓia utgi puez

Zgoda na sposob
rozpatrzenra uM9r puez
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Rozstżygnięcie

Nazwisko. imię,
nazwe iednostki
organazacy.inej i
adrcs
zgłaszaiącego
uwaga

Byeko6cy
Małgożata'Marek
u|'Piłsudskiego
6.
spała

Oznacrenie

Treść uwagi

4
.. ^wesuorowany..Prs:
- doi. e. 11.3.1 zakresie maeszkalnict@",slr 21
- kwslaonoMny "Wzapas:
modernizacji i
"dopuszcenie
uzupełniania istniejąej oraz $iproMdzania nowj
zabudowy wyłąenie w ciqgu istniejących dfÓg"
Konsekwencje utEymani. zapi3ui
. brak moz|ircści budowy nowych drog. lakże Muen.a
nowych o3ied|i ey zesPołÓw mieszkaniov/ych oparlych o
nore drogi' narel reMęlzne
. not zabudoM będzie mogła być l@zona ly|ko w
fas.ęgu dro9 istniejących
. niejasnościpojęcia
nie islniejącego w
"modemifacja,.
pzepisach praM budowlanego
- mo9ą wysląpic trudnościf rozp|ano@niem nowych
terenÓw ffkazy@nych
w studium pod rozvrcj zabudowy
iednorcdzinnei np. w rcjonie Inov/łodfa
Postu|owana zmiana żapisu:
''dopusŹeenie modemizacji i uzupełniania islniejącei oraz
wproMdzen.a norej fabudowy głÓMie tdłUz dągÓw
iśtniai..w.h

wÓjb w sprawie rozpatżenia
uwagl

uwaga nieUwzg|ędniona

uwaga

uwzg|ędniona

uwaga

nieuwzg|ędniona

9

l0

Zapisy Studium nie
uniemoż|łWająbudoMry
novrych drÓg. zgodnie z
powyższymi zaPisamI
słorc
"modemizecja''
zastąpione zostaje
wproMdfanie noEl
remont''' zabudowy może odbyMć s|ę
"pżebudoM'
w ciągu islniejących t].
upuednio ppygoloMnych
drÓg.

zgoda na sPosÓb
rczpalżen|a uMg| puez

d.ó^.,

By*koscy
Małgożata. Marek'
u|'Piłsudskie9o
6'
spała

Wykonanie sz*e9ołorei
Inrentaryzacji stanu
zagosPodaroMnia jesl
jednym z głoMych etaPÓw
opracoMnra ptanu
mrets@re9o.
KrestionoMny zaprs
Pozostaje wjego
dotycheasovrym bzmieniu.

2 0 1 1. 1 1. 0 2

Byek06cy
Małgozat8' Marek
ul.Piłsudskiego 6,
spała

7. Kwo3tionowany lapa3:
- dot. cz l|.5'5.1
A - ścisł6jochrony
"slrofa
konserwtockiej", slr. 3E
- kreslionoMny rapis: ,zakaz v/prowadzania norej
zabudowy.. dotyeący w|aściwieelego cenlrum spały i
znaenej eęści |nov..łodza
Konsekwencje utuFania
zapisu:
- brak moż|iwści budowy nowych budynkÓw (narel kiosku
Ruchu)' lozbudowy .stniojących budynkÓw itd.
Postu|owana zmiana ż.pisu:
,realiracja norei zabudowy w uzgodnieniu i na Mrunkach
WojeuÓdzkiego KonseMlora zabytkÓw.

WproMdrony zapis v/ynika
z istniejąrych na tym tecnie
wybitnych Mlorow
kraiobrazowych oraz
dziedzictM kullurorego
ktore świadeą o tożsamości
miejsca. Celem ich ochrony
w sludjum foslał
v,ProEdzony
krestionoMny zapis.
Wobec posryższe9o
krcstionorny
zapis
pozostaje wjego

2 0 1 1. 1 1. 0 2

8. Kwestionowany zapis:
- dol. e. 11.6.2.5
parkingoM". str. 43
. kWst|onoMne "Polityka
fapisy; Emore Ekaźnikt parkingore
parkingi
oraz zapis na slr' 4fl' że
na|ezy rea|izoMć na
terenie u/łasnyminrestycji.
- usta|one ffikaźnikizbyt wysokie jak na upromdzanie w
ByekoEcy
Małgozata' Marek' zabUdosĘ 9miny ro|n.Qej oraz niemoż|ire do .ea|izoMnia
u|'P.łsudskiego
6' w śc|słymzabudoMnym centrum spały gdzie zabudoM
spała
dotyey głoMie małych działek oEf na działkach już
zabudowanych
.Ekażniki usta|anekonkretną|iąbą' famiast progorc np'
od - do, jak to zapisano wyłąenie wjednym pzypadku d|a
obiektÓw sportu i rekreacji
- ska|a StudiUm zbvt mała d|a rozooznan.a UMrunkoM

d^łv.h.'..ólŃm

2

Rozstżygnięcie Rady Gminy
załącznik do Uchwaly nr xvu87/201'l z dnia
29 grudnia 20tl r.
Uwagi

uwaga utg|ędniona

6. Kweśtionowany z.pis:
- dot. e. 11.3.1 zakresie mieszkalnidM", slr. 22
"W
. kEstionoMny
zapis: "d|a lefenÓw ohaczonych
symbo|eft MU-|' MU.s min.ma|ny udział powieżchni
bio|ogienie czynÓej zostanie usla|ony na elapie
opracou/yMnia planu miejscorgo, po wykonaniu
szcze9ołorej inrenlaryżaqi stanu ze9ospodarotnia''
. kEstionoMne w sfeego|nośo
"v/ykonan|o
sząegÓłorej inrenlaryfaqi stanu zagospodarcMnia" bez określeniaco oaaea ten fap.s. i kto ma v.ykonyMć
takie opra@Mnie
- zapis tak sfomdoMny
puewija się także w innych
ąęśc.ach studium
Konrekwenc,e utżymanir zapisu:
. trudnościw egfekŃMniu
rea|izacji zapisu
Postulowana zmiana aapisu:
.dla lerenow oznaeonych symbolem MU-|, MU-S
minimaIny Udz.ałpowierchni bio|o9ienie ąynnej zostanie
Uslalonv na etaoie oDramwM^ia Ó|an'i mieiś.otoÓ..

2011.11.O2

2

ktÓEi dotyczy
uwaga

Usialenia prcreKu
studium dla
nieruchomośc.,
KÓrej dotyczy
uwaga

zapis bumiący:
naIeży
"Pa*ingi
Ealizować na te6nie
wtasnym inwestyąi.'
zoslaje zasląp.ony
zaPisem: ,'obowiąfek
zapewnienia stosownej
liczby riejsc
postojowych sp@zyft
na inwestoże'',

zgoda na sposÓb
rofpalżenia uMgi pżez
Ńjta'

zqoda na sposÓb
rofpatżenIa uMgI pżez
wJta.

hżmi.^nt

zgoda na sPosÓb
rozpatPenra uEgr
PUeZ VrcJta.

i

Lp.

i
i

RozstŹy9nięcie

Nazwisko iimię,
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KÓEi

dotyczy
uwa9a

Ustalenia projeKu
studium dla
nieruchomości,
K ej dotyczy
uwa9a

w jta w śpEwie rozPatżenia
uwagi

Rozstu y9nięcie Rady Gminy
zalączn.k do uchwały nr xvu87l2o11 z dnia
29 grudnia 2011 r.
Uwagi

uwaga

uwzg|ędniona

uwaga n.eUwzg|ędnion.

uwaga uwzględniona

uwaga

nieuwzględnione
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2 0 1 1 . 1 10 2

2 0 1 1. 1 1. Q 2

ByczkoEcy
Małgożata' Marek
u|'Piłsudskiego6'
spała

ByczkoEcy
Małgouata' Marek
u|.Piłsudskiego
6,
spała

lerenowych dla uslalanra tkaf nrkow paft Ingowych
. pżykłady: Hoie| Mościcki posiadający 56 pokoi około 100
miejsc - musiałby zapeMić 35 miejsc parkingo*ych na
ulasnej działce, kośoÓłw spa|ę mUsiałby posiadać na
dasnym terenie może ok. 10 . 20 miejsc (obecnie
wykoąysty@no miejsca pos(oiore w ciągu u|icy)'
Konsekwencie utżym.nia zaPisu:
. brak moż|ircści rea|izacji inrestycji z uMgi na
niemożnośćfapeMienia miejsc postojowych na danej
działce
Postulowena zmiena zaoisu:
- rezygnacia f naŻucan.a w s{udiUm EkaźnikÓw
parkingowych - takie uslalenia wnny byc co naJwyzej
pzedmiolem p|anu miejscorego' co wynika z pąepisow
praM regu|ującego zakresy pŻyna|eżne usla|en.om
studiUm i Usta|eniom p|anÓw miejscou.ych (s4 pkl. 9c rozp.
Ml z dnia 26.08.2003 r. 6. wymaganego zakresu projektu
miejscoEgo p|anu zagospodarcwania pżeslżennego Dz.
U. 03.164.1567). muszą wynikaćf dokladnego
rozoofnanra terenu
L Kwestionowany zapas:
. dot. e. ||.7.5
ściekami'.'
slr.49
. krestionoMne "Gospodarka
zap.sy: ,Na lerenach n je objętych
ag|omeracja na|eży,o i|e Pozrc|ą na to Mfunki gfuntorc .
rcdne' rczwijać |okalne sposoby oeyszeania
ściekow
popuef budosĘ indywdua|nych lub zbiorEych
oczyszea|ni pżydomov.ych z odProwadzeniem
oąyszeonych
ściekowdo gfuntu''.
KonsGkwencje utuFania
zapisu:
. brak moż|ircści odproMdfania oeyszeonych
śc]ekÓw
do ciekÓw rcdnych. rovÓw me|ioEcyjnych itp'
Postulowana zmiana zapi5u:
lecnach nie objętych ag|omeracją na|ezy' o i|e
"Na
poz@|ą na lo Mrunki gfunloe . rcdne' rozwijać |oka|ne
sposoby oayszeania
ściekÓw popuef budovĘ
indvwidUaInvch |ub zbiorcłch Iokalnvch o*szcza|ni-..

10. Kwestionowany z.pis:
. dot. a' ||.10'4
podstawiepuep|sow odrębnych"' str.
"Na
52
. kreslionoMne zaPIsy dolyąą ob||ga|oryiności
sPou ądzenia pIanow miejs@Vr'ych dIa terenÓw gćmiQych'
a Ów obowiąfek zapisany w studiUm może być
odeylyMny
także jako oboniązek wykonania p|anu
miejscowgo wynikający lakże f usla|e studium uikzp
Konsokwencje utuymania zapisu:
. brak moź|ircściodstąpienia od spouądzenia p|anu
mrets@wgo
d|a tercnÓw gÓmiąych' mimo iż taką erenlua|nośc
dopusząaią pąepisy ad. 53 usl' 6 usiawy Prarc
geo|ogiene i gÓm.ee
Postulowana zmiana zaoisu:
gÓm.czych' opfacoMn|e miejscos.ych
"Dla tarenÓw
pIanÓw 2agospodarcMnia pu esrzennego na5tąpi zgodnie
f pżepisami odrębnymi. W pzypadku spouądzania p|anU
miejs@rego ich zasięg puestuenny zostanie usta|ony
Puez Radę Gminy po pżedstawien|U puez inwstora
badan geo|ogienych' koncesii' Ekazujących na zasięg
teren! gÓmiaego.

5

6

7

Krestonotny
zaprs
rostaje zamieniony na:
"Na teehach nie
objętych aglorencjq
należy' o ile pozwolą
na Io watunkt gruntowo
. wodne. fufwijać
lokalne sposoby
oczyszczania ściekÓw
poPtez budowę
indWidualhych lub
zbiorcżych lokalnych
oczysfcfalnt, na
zasadach okftślonych
w Pżeplsacn
zap|s bżfi|ący:
"DIa
terenÓw gÓmiczych
istniek obowiązek
oPacowania
fuejscowych PlanÓw
żagospÓdarcWila
pŻestąennego na
podstawie paepisÓw
odĘbnych ." zos|aje
za9iąpiony fap.sem]
..Dla teenÓw
gÓmiczych,
op@cowanie
planÓw
riejscowwh
ragosPodaftwania
pąesttennego
nastąpi zgodnie z
ptePisari
odĘbnymi'
W ptypadku
sPoąądzanie planu
frejscowego rch
zaslęg pżestżenhy
zostanie ustalony
Wez Radę Gminy po
Pąedstawi6niu pŻez
inweslon bada
geologicznWh,
kohce sj i, ws kaz ującyc h
na zaslęg terenu

9

10

zgoda na sposÓb
rozpalzenra uM9r
pżez rcJta.

zgoda na sposÓb
fozpatżenia ut9i
pŹez uńjta'
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nieruchomości,
kt rej dotyczy
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Rozstżygnięcie Rady Gminy
załącznik do uchwały nr xW87/201 1 z dn.a
29 grudnia 2011 r.

wÓita w sprawie rozpatżenia
uwagi

Uwagi
uwaga uwzg|ędniona

uwaga nieuwzg|ędniona

uwaga

uwzg|ędniona

uwaga

nieuwzględn.ona

o
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2 0 11 . 11 . 0 3

Joanna SoE, ul.
ZaNby 17 n. 25,
02-796 WarszaM

KoMlscy Barbara,
Piotr,
97-215
lnos,tÓdz

2 0 1 1 . 1 0 . 3 1Teofilow 4,

5

6

7

8

2 0 11 . 1 0 . 3 1

KoMlscy Barbara,
Piotr,
Teofi|Ów4' 97-215
Inow.łodz

2011.11.02

Kuta Tomasz, 97200 Tomasrow
Młowieck|' u|.
Farbiarska 39

2 0t 1 . 11 . 0 3

Białas stanisław'
Rysrard, Zygmunt,
9}310 ŁÓdź' ul'
ŁafoEkiego3

2 0 11 . 11 . 0 3

Białas zygmunl
Marcin,93-310
ŁÓdź' u|.
Łafo6kiego
3

2 0 1 1. 1 1. O 4

KoM|ski Pareł'
97.215 |nou,łÓdz'
ul. Spalska 38

Pzeznaąenie

Przeznaeenie

PueznaQenie

Pżeznaczenie

terenu pod zabudoMĘ mieszkaniową
iednorodzinna

terenu pod zabudovĘ miesfkantową
jednorodzinną

terenu pod zabudo$Ę miesfkaniową
jednorodzinną

lelenu

ood zabudow
lnrestycy]ną

mieszkaniorc.

Poświętnenr obrębu
6 nr dz. ewid. 2 17

PośWęlnenr obrębu
6, nr dz. ewd. 371,
372

Inou/łÓdznr obrębu
3. n. dz. ewid. 716

Pośwętnenl obrębu
6, nr dr. ewd. 16,
17 70

Działka
parametrÓw

Tereny rolne - R,
Tereny zabudowy
mieszkanrorei
,ednorodzinnejz
dopuszeenrem
usług - MN

fragment

Tereny |asÓw. zL

lerenu pod zabudoMĘ mieszkaniową
iednorodzinna

Poświęlne nr obrębu
6, nr dz. ewid.2O4.
218

Tereny rolne - R,
Tereny fabudovay
mieszkanioEj
lednorodzinnejz
dopuszeenrem
usług . MN

Pueznaąenie lerenu pod zabudoVĘ mieszkaniową
,ednorcdzinną |ub Ielniskową

lnowłÓdz nr obręb!
3, nr dz. ewd. 1687
1 6 8 8 1 6 9 0 ,1 7 9 8 ,
1794

Tereny rekreaqi
indywidualnej- ML,
Tereny |asÓw- zL'
Tereny rolne - R

dzialki

Połnocny
(34 m

długośo dfiałki) zawefa
pośrÓd wyznaeonych

Zgoda na sposob
rozpaluenra uMgr puez

slę

terenÓw

zabudowy
mieszkaniorei
jednorodzinnej
z
doouszczen.em
usłuo. MN

Pueanaeenie Ekaranych
działek pod zabudouĘ
m.eszkaniową sporcduie
nieuzasadnione rof praszanie

Zgoda na sposob
rozpaluenta uMgr pEe2

Pżeznaeenle dzBkl pod
zebudovĘ mieszkaniową
sporcduje nieuzasadnrone
rozpraszanie zabudowy.
Ponadto Miosek dotyczący
skżanej
dzietki został
negatyMie zaopiniowany
pżez Komisię
Pżestżennego
ZaqosgodaroMnia Gminv.

Tereny rolne - R

Tereny |asÓw - zL

10

niespetna
technianych

działki budow.|anej.

Tereny rolne - R

KaoloM Wda nr
obrębu 4' nr df.
ewid.551

PEeznaczenie terenu pod zabudovĘ mieszkaniową
jednorodzinną (200 m w głąb działki od u|icy)

PEeznaeenie

9

6

Wskafane dzr*l
pąozone są w
zMrlym kompleksie
Igśnym.Wobec
powyfszego poo
zaouoovĘ pżeznaea
się tylko le f.agmenty
działek, ktÓre położone
są w bezpoś.ednim
sąs.edzlwe i5tniejącej
rabudovry. Wschodni
fragment działek o nr
16' 17 na głębokości
53 m działek' zachodni
fragmont dfiałki n.70
na debokÓści 44 m

zgoda ne sposÓb
lozpatzenra u@gr puez

zgoda na sposÓb
rozpatrfenia uMgi
pzez vrcjta.

uz|alxa połozona w fwadym
komp|eksie |eśnym'
Pżeznaeen.e działki pod
zabudowę m.eszkan.ową
spo@duje nieuzasadnione
rozprasfanie fabudowy oraz
uszEupIenie poułeżchni
|.śn.i
PżefnaczenIe Bkazanych
pod
dfiałek
zabudovĘ
mieszkaniową spoŃdu]e
naeuzasadnione rorpraszanie
zabudowy. Połnocny
fr8gment działki nr 21 6 (40 m
długościdziałki)zawera się
pośrodwyznaeonych
lerenÓw zabudowy
mieszkaniorej
jednorodfinnei z
dopusząeniem usłUq- MN
oziałki o nr 1690.1791
położonesą na lerenie
planoMnego pzebiegu
obrcdnicy Inos/łodza'

zgoda na sposÓb
rozpaluenra uwagr puez
Vójta.

zgoda na sposÓb
rozpalżen|a uMg| pżez
vÓjts,

Zgoda na sposob
rozpalżen|a UMgI pŹef

D|a działek
o nr 16E7,
1 6 8 8 ,t 7 9 4
umga
beżasadn
a. Studium

i

Lp.

;
i

Nazwisko iimię,
naNa jednostki
organizacyjnej i
aores
z9łaszającego
uwagl

Oznaczenie
Treść uwagi

KÓrej dotyczy
uwaga

Ustalenia proieKu
studium dla
nieruchomości,
KÓrei dotyczy
uwaga

Ro.stu ygnięcie wÓita w spawie
uwagl

rcrpatżenia

Rozstąygnięcie Rady Gminy
żałącznikdo uchwały nr xW87/2011 z dnia
29 grudnia 2011 r.
Uwagi

uwaga uwzględniona

uwaga nieuwz9|ędnion.

7

9

uwaga uwzg|ędniona

uwaga

nieuwzględniona

o
t0
na iym
obszau e
tercny
rekreacji
indywid!al
wproMdzenre lunxcl zaDudovr't ustug turystycznych (np.
zabudoM holeIa.ska Iub ośrodek rehabiIitacji 2drowtnej)
na terenach pży|egaiących do islniejącego ośrodka
wyPoczynxorego

10

2 0 11 . 1t . 15

Pająk Mario|a
Pareł.97-2oo
TomaszÓw
Mazowiecki, ul.
Witosa nr 23

WproMdrenie tunkcji zabudowy rekreacyjno-lelniskorei i
budomictwa mieszkalnego jednorodzinnego (zabudo@
mieszkanio w Doslaci osiedla) na lerenach
z|okaIifoMnych poza sąsiedztrem ośfodka'
Nore stud.um w stosunku do popżedniego ogrenicza
obsfary lozŃ'u zabudowy' @ nie povinno miec mteJse w
świet|ezałożonego @eśniej kiefunkU rozrcju

11

2

201 1 1 1 1 7

2 0 11 . 11 . 2 3

KoMlscy
Małoożata'
Mariusr,44-105
Gliwice, ul.
Domeyki 75c

SputkoBki
Mateusz,
sadykieĘ 1 10' 97.
220 Rzeęyą,
Sputoska
Karolina Kinga, 97220 Rzec4ą'
u|.słoneena 2

Kopeć Tadeusz

Zaniiat Alina

Pzeznaąenie

Pżefnaąenie

terenu pod zabudovĘ mieszkaniową
iednorodzinną

tercnu

na działce |eśnej pod fabudowę
jednorodf inną

mie5zkaniową

Pueznacfenie

Pueznaczenje

terenu pod zabudowę mIeszkaniową

terenu pod zabudovĘ mieszkaniową

2011.11.28

Tomasik Henryk

SoboleEka
StanisłaM

Pteznaeenie

lerenu pod zabudovĘ m|eszkaniowq

Pżeznaczenie

|erenu

pod zabudovĘ

miesfkaniową

|nos,,łÓdfnr obrębU
3, nr dr. ewid. 283,
4431.285t1.285t2.
286t1,246t2
(obecnaepodzielona
na d2.28614,
286t5 ,286t6, 28617,
286/8,286/9,
286/10,
286t11,2A6t12,2Ad1
3)

zakościeIe nr
obrębu 8, nr dz.
ewid.105.106

Poświętne nr obrębu
6, nr dz. ewid. 165

zakościeIenr
obrębu 8' nr dz.
ewid. 60. 63

zakośc.e|e nr
obrębu E. nr dz'
ewid.53

zakościeIenr
obrębu 8' nr dz
ewid.48

zakosoele nr
obrębu 8. nr dz

Tereny |asÓw- zL'
Tercny zabudosry
mieszkanio@j
jednorodzinnei z
doPUsząenIem
usług . MN

fe

ny rolne - R

Tak, dla terenow
pueznaczonycn poo
ushrgr lurystykana
Ekazanych dfiałkach
wyznacza s|ę oosfar o
głębokości
ok 2o0 m
od d.ogi. Ponadlo
powiększona zostaje
powiezchnia obszaru
G(azanego poo
usługi turystyki'

Na pofostałych terenach
objętych u@gą sludiUm
Ekazuje las, co jest zgodne
z dotycheasowym
UżylkoMniem 1erenu-

Tereny |asÓw. zL

Nie' puedmioloM działka
jest położonaw zMrtym
komp|eksieIeśnym.

Tereny rolne - R,
Tefeny |asÓw. zL

PEeznaeenie Ekazanych
dzia,łekpod fabudovĘ
mieszkaniową spoWduje
nieuzasadnione rozpraszanae
zaouoou/y.

Tereny rolne - R

PEeznaąenie Ekafanych
działek pod zabudowę
m.e3zkaniową spoWduje
nieuzasadnione aozoraszana(

Tereny rolne - R

Pzeznaczenio Gkazanych
działek pod fabUdovĘ
mIeszkaniową sporcduje
nieuzasadnione rozpraszanie
zaDUoowy.
I ak, dla zachodnich
fragmentÓw
działek na
dłroÓś.i co m

zgoda na sposÓb
rozpatuen|aut9| pżez
Mrjta w zakresie
pofosla'ch lerenÓw
obecnle użytkoMnych
jako las

Brak zgody na sposÓb
rozpatrzenra u@gl
pPez wojta. UMgi
ut9|ędnione dla
całych działek.

Tak. dla zachodnich
fragmentÓw
działek na
długośc. 90 m

Tereny rolne - R

Zgoda na spos b
rozpatEenra uMgl
pzez wojta dla
terenÓw puy|egtych do
drogi(200mwgłąb
dfiałki)-

zgoda na sPosÓb
rozPatuenra uMgr ptez

Brak zgody na sposob
rczpatzenra u@gl
puef kjla.
Ut9|ędniony
fragment uMgi
porcfony na
głębokościok. 70m od
ŁąenIe
!rga
dotyey
25,5 ha
grunlÓw
wlnych od

Brak zgody na sposÓb
rozpatżenla UM9|
pżef vójla'
UEg|ędniony
fragment uMgi
połozony na
głębokości
ok' 70m od

stanoWą je
9runly

Brak rgody na sposob
rczpatuenra uMgl
pzez Vójta.
Utględniony
fragment uMgi
położonyna
głębokościok. 70m od
Brak zgody na sposob
rozpalzenra uMgl
ouez Vóita d|a działk.

e rolniao.

Brak z9ody na sposÓb
.ozpalżenla uMgI pżez
$rita dla dziatkinr 109.

3
Lp.

.t
i

Rozstżygnięcie

Nazwisko iimię,
nazwa jednoslki

Ornaczenie

Treść uwagi

aores
zglaszającego
uwagi

ktÓrej dotycfy
uwaga

Ustalenia prcjeKu
studium dla
nieruchomości'
KÓrej dotyczy
uwaga

w ita w 3p
uwa9l

wie rozpatzenia

Rozstżygnięcie Rady Gminy
załącznik do Uchwały N xw87|2o,|1 z dnia
29 g.udnaa 2011 i.
Uwagi

uwaga

uwzg|ędniona

Uwaga nieuwzg|ędniona

uwaga

uwzględniona

uwaga

nieuwzg|ędniona

o
I

3

2

Schab

Marek

4

Pueznaąenie

5

terenu pod żabudouĘ mieszkaniową

zakoście|enr
obrębu E' nr dz
ewid.58

7

t0

Tereny rolne - R

Puef nacrenae 6kazanych
działek pod zabudovĘ
mieszkaniową spo@duje
naeufasadnrone rozpraszanre
zabudoW.

Tereny rolne - R

Pzeznaeenie
Ekazanych
działek pod zabUdoVĘ
mieszkaniową spoŃduje
nieuzasadnaonerozpraszante
zebudoW.

Tereny rolne - R

Pżeżnażenie 6kazanej
dfiałki pod zabudosĘ
miesfkaniową sporcdUle
nieuzasadnione lozpraszanie
zabudowy. PżedmiotoM
działka połozona jest na
obszaue $prsanym do
reieslru zabukow.

Tereny rolne - R

P żez^aczenie 6kazanych
dfiałek pod zabudowę
mieszkaniową sporcduie
nieuzasadnione rorpaaszanie
faouoowy.

Tereny rolne - R,
lereny
wielofunkcyjne o
dominUjącym
udziale zabudowy
zagrodorej - M-2

PEeznaeenie
Bkazanej
działki pod fabudowę
mieszkan.ową sporcduje
naeuzasadnionerozp szanie
zabudowy. PżedmiotoM
działka położonajest na
obszaŻe wpisanym do
reiestru 2abytkÓw
Pofu dniov/y fragmenl działk.
na długości14o m znajduje
się na lerenach
wielofunkcyjnych o
dominującym udz.aIe
zabudoW 2aorodoŃi M-2

Tereny rclne - R

Pueznacrenie Mkazanych
działek pod fabudovĘ
mieszkaniową sporcduje
nieuf asadnione rozpraszanae
zabuoory.

Pżeznaąenie Ekazanych
działek pod zabudovĘ
mieszkaniową spoWduje
nieuzasadnione rorprasranie
zabudowY.

nr 104. Umga
uMg|ędntona dIa całej
działkinr 104'
Brak zgody na sposob
rozpatEenra u@91
ptez Y@jla.
l.Jtgłędniony
fragment uMga
połozony na
ok' 70m od
9łębokości

Uwcgc

l|Ęqw.g|ęutnot'c

d|a całej działki nr 109.

Brak zgody na sposob

SoboleEka
Teresa

Grygiel Monika

Puefneeen|e

Pteznaąenie

terenu pod zabudosĘ

lerenu pod fabudovĘ

m|eszkan|ową

mieszkan|ową

zakoście|enr
obrębu 8. nr df
ewid.59

zakoście|enr
obrębu 8' nr df
ewid.78/1

zakoścIeIenr
obrębu 8' nr dz
ewd 52

Sobolercki
Tomasz

Pżeznaęenie

terenU pod zebudowę m.eszkaniową

zakoście|e nr
obrębu 8' nr dz.
ewd.76

osniecki zdzisław

Ptuska Dorota

Euoeniusz

terenu pod zabudovĘ mieszkaniową

zakoście|e nr
obrębu 8. nr dz.
ewid.49

Pżeznaąen|e

terenU pod zabudowę mieszkaniową

zakoście|6 nr
obrębu 8' nr dz
ewid.61

Tereny rolne - R

PEeznaeenie

terenu pod zabudoMĘ mieszkaniową

zakoście|enr
obrebu 8 nr d,

Tereny rolne - R,
Terenv Tabudow

PŹehaeenie

Południowy fragmenl

rozpatuenra uM9l
puez @rta.
UMg|ędnIony
hagment uMgi
pdozony
na
głębokości ok' 70m od

Brak zgody na sposob
rozpatuenra uM9r
pŻez vrila. uEga
utg|ędn.ona w
całości.
Brak rgody na sposob
rozpakenie uMgi
puez rc|4.
UM9|ędniony
fragmenl uMgi
położonyna
głębokości
ok' 70m od

zgoda na sposÓb
rozpattenla u@gl pżez

Erak zgody na sposob
rozpatuenia uMgi
pżez Mrcjta.
Ut9|ędn.ony
fragment uwga
porofony na
głębokościok. 70m od
Brak zgody na sposÓb
rozpatuenra !Mgl
puez @lta.
Ut9|ędniony
kagment uMgl
poiozony na
głębokości
ok' 70m od
BraK zgody na sposob
(Ófd,|oFni,
||lJ di

t0

,
Lp
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Roz3trygnięcie

Nazwisko i im.ę,
nazwa iednostki
organi:acyine.i i
adreś
zgłaszaiącego
uwagi

Oznaczenie
Trcść uwagi

ktÓrej dotyczy
uwaga

Ustalenia prjektu
studium dla
nieruchomości'
KÓrej dotyczy
uwaga

wÓjta w sprawie rozpatrenia
uwagl

Rozstry9nięcie Rady Gminy
załącznik do uchwały nr xV|/87/2011z dnia
29 grudnaa 2011 r.
Uwagi

uwaga uwzg|ędnIona

uwaga

nieuwzg|ędniona

uwaga uMg|ędn.ona

uwag.

nieuwzg|ędniona

o
4

1

ewd.83

Miziak Henryk

Pueznaeenie

terenu ood zabudow mieszkanroM

zakościeIenr
obrębu 8. nr df
ewid.45

zakościeIe nf
obrębu 8 nr dz

6
mieszkaniowj
jednorodzinnej z
dopuszeenrem
ustug - MN

I

10

m Ekafany zoslał pod
tefeny zabudowy
mieszkaniorei
jednorodzinnej z
oopuszczenrem ustug

pżef

Pzeznaąenie skafanych
działek pod zabUdovĘ
mIeszkantową sporcduje
nieuzasadnrcne fozpraszanie
zaouoov/y.

Tereny rolne - R

Paeziaeenie
Gkazanych
df|ałek pod zabudovĘ
mIeszkan.ową spo@dUje

Tereny rolne - R

nieuzasadnione

rozpraszanie

zaouooury.

Majchzyk Krystyna

Pżefnaeenie

tefenu pod zabudovĘ

Tereny rolne - R,
tereny
wielofunkcyine o
dominującym
odziale zabuclo$/y
zagrodorej- M-2

Peeznaaenre skazaneJ
działki pod zabudowę
mieŚzkaniową sporcduje
nieuzasadnrone rozpraszanie
zabudowy' PżedmiotoM
dzialka połoźonajest na
obszaże wpisanym do
rejesfu zabylkow.
Południowy fre9menl działki
na długości140 m znajduje
s|ę na lerenacn
wielofunkcllnych o
dom.nującym udziaIe
zabudow zarrodorei M-2

zakoście|e nr
obfębu 6' nr df.
ewid 43

Tereny rolne - R

Pżeznaeenie 6kazanych
działek pod zabudouĘ
miesfkan.ową sporcduje
nieuzasadnione rozpraszanie
zabudoMry.

zakośoeIenr
obrębu 8' nr dz.
ewd. 81

Tereny rclne - R.
Tereny zabudoqy
mi6szkaniorej
jednorodzrnnej z
oopuszczentem
usług . MN

mieszkaniową

zakoścIeIenr
obfębu 6' nr df
ewd 71

Tomeyk E|żbieta

Kaminski Piotr

PżeznaczenIe terenu pod zabudo$Ę mieszkaniową

PueznaeenIe

terenU pod zabudovĘ mieszkaniową

zakośc|eIenr
obrębu 8. nr dz
ewid.44,46

Zakośc.e|enr
obrębu 8. nl dz
ewid. 73

Tereny rolne - R

Tereny rolne - R

@Jla'

uwaga

utg|ędniona
d|a całej
działki nr 83,

roruorrory 'ragrne"r
działki na długości90
m Ekazany zoslał pod
(ereny zabudoWy
miesrkaniorej
jednorodzinnejr
dopuszeenaem uslug
- MN.

BraK zgody na sposob
rozparzenra uMgl
pżez rclta.
UMględniony
fragmenl uMgi
porczony na
głębokości
ok' 70m od
Brak zgody na sposob
rczpaluenra uMgr
pżez uÓita.
UMg|ędniony
fragmenl uwagi
porofony na
głębokościok' 70m od

Zgoda na sposob
rozpatżenia uMgipżez

tsrak zgody na sposob
rozpaluenla uMgl
pęez uÓita.
Utg|ędniony
fragmenl uMgi
porczony ne
głębokośc.ok. 70m od

Brak zgody na sposÓb
rozpalĘen.a UMgi
pżef uÓjta. Uwaga
uMg|ędniona dIa całej
dfiałkinr 81 '

Puef nacżenie 6kazanych
działek pod zabudoVĘ
mieszkaniową spoWduje
nieuzasadnione rozpraszanie
zaouoory.
PueznaąonIe tkazanych
działek pod zabudoMĘ
m.eszkaniowąspoWduje
nreuzasadnionerozpraszanae
zatjudouay. Puedmiotowa
dzjałka połoźonajest na

Brak zgody na sposÓb
rofpatżen.a uM9.
puez @Jta.
UMg|ędniony
fragmonl uMgi
połoźonyna
głębokościok. 70m od

Zgoda na sposob
rozparzen
uMgr pEez

ll

i

Lp.

;
i

Ó

Nazwisko i imię.
nazwa iednostki

oznacżenie
Trcść uwagi

aores
zgłasfającego
uwagl

KÓrei dotyczy
uwaga

Ustalenia prcieKu
studium dla
nieruchomości,
ktÓre' dotyczy
uwaga

Rozstu ygnięcie WÓitr w sprawie rczpatżenia
uwagl

RozstEy9nięc.e Rady Gminy
zalącznik do uchwaly nr xvu87/2011 z dnia
29 grudnia 2011 r.
Uwagi

uwa9.

nieuwzg|ędniona

uwaga uwzg|ędn.ona

9

I

t0

2ab!

Lange Barbara

14

15

2011.11.29

KoMlski Piolr,
Teofilow4 97-215
Inowłodz

2011.11.29

KoMlscy Paoir,
Barbara,
Teofilow 4, 97-215
lnowłodz

Tereny rolne - R

Brak zgody na sposob
aozpaluenrauM9l
Pueznaąenie Ekazanych
pżez vb,ta'
dzia,łekpod zabudovĘ
UMg|ędniony
mieszkaniową spo@duje
kagment u@9i
nieuf asadnione rozpraszanie
po@zony ne
zabudoW.
głębokości
ok. 70m od

zakoście|enr
obrębu 8' nr dz
e w i d . 5 , 7 ,1 0

Tereny rolne - R

Brak fgody na sposÓb
rozpalżenia UM9i
puez vrcjla. uMga
uę9|ędniona dIa
fragmentow działek
połozonych pży
d.odze gminnej na
9łębokości80 m od

Przeznaczenie pod obiekty handIoW.usłu9ore i
budoMidrc mieszkanio@

Inowłodz nr obrębu
3. nr dz. ewd. 1403

Tereny
wielofunkcyjnego
roz@ju InowłodzaMU.I

terenu pod zabudoVĘ letniskową

Inowłodz nr obrębu
3, nr dz. ewid. 1835

Tereny |asÓw- zL

Pżeznaaenie lerenu pod zabudot

Pżefnaeenie

terenu

Pąeznaąen.e

215 |nos.łÓdz

7

l8

2 0 11 . 1 2 . 0 5

201 1.06.03

PawłoEki Robert'
KrÓ|oM Wo|a 78/2'
97.215 |now.łÓdz

Pająk Mario|a
PaEł. 97.200
Tomaszow
Mazowiecki, ul.
Witosa nr 23

mleszkaniowq

iednorodzinna

Setuik Marcan.

2 0 11 . 1 2 . 0 1 u|' zakąha 1' 97-

pod zabudowę

mieszkanioE

Pżeznaeenie

pod zabUdosĘ

zagrodową

WproMdfenie funkcji fabudowy usług turystycznych (np.
zabudoM hote|aśka Iub ośrodek rehab.|itacjizdroWtnej)
na terenach pu y|egających do istniejącego ośrodka
v,ypoczynkoreoo
WproMdfenle funkcłi zabudos/y rekreacyjno-|etniskoWj
(zabudowa miesrkanioM w poslaci osiedla) na terenach
zloka|izoMnych poza sąsiedzlrem ośrodka.

zakościeIenr
oblębu 8' nr dz.
ewid.51

Stegny

|nos'lÓdz nr obrębu
3, nr dz. ewid. 283,
4431 , 285t1 .285/2.
2E6t1. 286/2
(obecnie podzielona
na d2.28614,
286t5,246t6. 2A6t7.
286t4,24619,
286t10,
286t 11.286112,286t1
3)

Tak, d|a fragmentÓw
działek połofonych
pŻy otoąfe
rcje$rcdrkiei.

UMga bezasadna. faprsy
prcjeklu studlum Umoź|iWają
s,pro@dzanie na
pżedmiotowym obszaŻe
zabudowy handlorcustugoreJ oraz
mresfkantoEi

PEeznaąenie EkafaÓych
działek pod zabudovĘ
mieszkaniową sporcduje
nieuzasadnione rozpraszanre
zabudosay. Ponadto
realizoMnie zabudowy
zag.odoEj eyli trw siedlsk
moźo odbyMć się w oparciu
o pżep|sy odĘbne'

fereny lasow- ZL,
Tereny zabudowy
mieszkaniorej
jednorodrinnejr
oopusz@entem
ushrg - MN

Tak. d|a terenÓw
pEeznacfonycn poo
usłu9i turystyki na
6kazanych dfiałkach
wyfnaąa slę oDsfar o
głębokościok. 2oo m
od drogi. Ponadto
powięksfona fostaje
po{łeuchnia obsfafu
EKaZanego poo
ustugaturystyki.

uMga
oezasaon

Zgoda na sposob
fozparzenra u@gl
puez MÓita.

UMga ut9|ędniona
w całości'

Tereny rolne - R

Zgoda na sposob
rozparuenra uMgr pEez
srjta.

Na pozostałych terenach
objętychutgą sludium
skąuJe
|as' co jest z9odne
z dotychąasos/ym
użytkoMn.em tefenU'

Brak zgody na sposob
rozpatżenIa uMgt
pżez s,ojta' Uwaga
ut9|ędniona dIa
terenÓw na głębokości
50 m od drogi i
długości
200 m od
TeoflloM (istniejącej
zabudowy) oraz na
głębokości50 m i
długości200 m od
KrÓ|orej Wo|i

Zgoda na sposob
rozpaluenia uMgi
pżez MÓjta d|a
terenow pży|egłych do
drogi(20omwgłąb
działki).

zgoda na sposÓb
rozPatrzenra uMgr pu6z
srJta w zakresie
pozoslałych lerenow
ob6cnie ułtkoMnych
jako las

fmiany
studaum
złozony po
temlnE
Mr'yfnaeon
ym oo
składania
UMg|ędnio
ny Jako

i
Lp.

j
i
.b
!

Rozstżygnięcie

Nazwisko iimię,
narwa iednostki
oaganizacyjnej i
aorc3
fgłaszającego
uwagi

Oznaczenie
Treść uwagi

ktÓrej dotyczy
uwega

Ustalenia proiektu
studium dla
niefuchomości,
K rej dotyczy
uwaga

w jta w sPrawie rozpatrenie
uw.gi

RozstRygnięcie Rady Gminy
załącznik do uchwały nf xvu87/2011 z dnia
29 grudnia 2011 ..
Uwagi

uwa9a uwzg|ędn.ona

uwaga nieuwzg|ędniona

7

9

uwaga

utg|ędn.ona

uwaga nieuw2ględniona

o
4

I

Mineral 2 Sp. z
19

2 0 11 . 0 8 . 0 2

Pzefnaczenie

Buuslow 187a,
97.2,|5 |now.łodf

lerenu

pod działa|ność qdobyrczą
kruszyM.

Bżuslow nr obrębU
1. nr dr. ewid. od
823 do 853.

Tereny rolne - R.
Tereny lasow - ZL

Baak ufasadnronych
pżesłanek do v,proMdzenia
powieuchnioĘ
eksploatacji
surorcow na Ekafanym
łerenie(49 ha)

10
oo zmrany
stuorum
flofony po
temrnre

Blak zgody na sposÓb
rozpalPenra uM9l
puez M/alla.uMga
uMg|ędniona w
catoso.

ym do
składania
uwg|ędn.o
ny lako

Zatączniki.
- zbior uwag zanrieszczonychw wykazie

v
(.eriot't

I'l

