ZARZĄDZENIE Nr 129/2016
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 3 października 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
wsi Skrzeszew ( w rejonie ulicy Polnej), gmina Wieliszew, opracowywanego na podstawie uchwały Nr XLV/457/2014 Rady
Gminy Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014 r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2016r., poz.446)
oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z
2016 r., poz.778) zarządza się, co następuje:
§1

1. Postanawia się rozpatrzyć uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Skrzeszew (w rejonie ulicy Polnej), gmina Wieliszew, opracowywanego na podstawie uchwały nr XLV/457/2014 Rady Gminy
Wieliszew z dnia 26 czerwca 2014 r.
2. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Przestrzennej i Geodezji.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik Nr 1

1.

2.

1.

13.09.20
16 r.

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
adres zgłaszającego
uwagi

Treść uwag

3.

4.

Bogumiła Drabent
ul. Polna 31
05-124 Skrzeszew

Nie wyrażam zgody
na wytyczenie
nowoprojektowanych
dróg o Nr 3KDW,
4KDW na działce o
nr ewid. 858,
Nie wyrażam zgody
na wytyczenie
nowoprojektowanej
drogi o Nr 5KDW o
szerokości 10m ,
proponuje wytyczenie
nowoprojektowanej
drogi o Nr 5 KDW o
szerokości 10m,
proponuje wytyczenie
tej drogi o
maksymalnej
szerokości 8m tak jak
ma to miejsce w

Oznaczenie nieruchomości której dotyczy
uwaga

Lp.

Data wpływu uwagi

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA
CZĘŚCI WSI SKRZESZEW (W REJONIE UL.POLNEJ) GM. WIELISZEW

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości
której dotyczy
uwaga

5.

6.

dz. nr
858

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
5MN, 7MN drogi
wewnętrzne
3KDW, 4KDW

Rozstrzygnięcie
burmistrza w sprawie
rozpatrzenia uwag

Rozstrzygnięcie Rady
Gminy załącznik do
Uchwały
nr
.....................................
z dnia
.................................

uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzglę
-dniona

uwaga
uwzględ
niona

uwaga
nieuwzgl
ędniona

7.

8.

9.

10.

+/-

+/-

Uwagi

11.
W projekcie
planu droga
oznaczona
symbolem
5DKW została
zmniejszona
do szerokości
8,0m i
oznaczona
symbolem
3KDW,
natomiast
drogi
oznaczone
symbolami:
3KDW i
6KDW zostały
zlikwidowane,
natomiast
droga

2.

3.

15.09.20
16 r.

Cecylia Chrostowska
ul. Polna 37
05-124 Skrzeszew

20.11.07

Beata
Wojciechowska i
ul. Polna 39A
05-124 Skrzeszew

W załączeniu:
- wykaz uwag

przypadku drogi o Nr
6KDW,
Nie wyrażam zgody
na zakończenie
nowoprojektowanej
drogi o Nr 6 KDW
tzw. łopatką
szerokości 12,5m
wyrażam zgodę na
szerokość max 8m
Wnoszę uwagę
odnośnie drogi
oznaczonej
symbolem 1KDW,
wnoszę o
pozostawienie drogi
oznaczonej 1KDW o
szerokości 8m.

Wnoszę uwagę
odnośnie drogi
oznaczonej
symbolem 1KDW,
wnoszę o
pozostawienie drogi
oznaczonej 1KDW o
szerokości 8m.

oznaczona
symbolem
4 KDW
została
zlikwidowana
w części ,
natomiast w
części
pozostała.

dz. nr
854/10,
854/11,
854/13,
854/3,
854/4,
854/8,
854/9

dz. nr
854/5,
854/7,
854/3,
854/4,
854/8,
854/9

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
2MN
droga
wewnętrzna
1KDW

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
1MN
droga
wewnętrzna
1KDW

Droga
wewnętrzna
oznaczona
symbolem
1KDW została
zmniejszona
do szerokości
w liniach
rozgrani
czających
8,0m
Droga
wewnętrzna
oznaczona
symbolem
1KDW została
zmniejszona
do szerokości
w liniach
rozgrani
czających
8,0m

+

+
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