
WYKAZ UWAG NIEUWZGLĘDNIONYCH, WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu osiedla SUCHY DWÓR, gm. Kosakowo [wyłożony do wglądu w dniach 03.10.2008 ÷ 31.10.2008 

oraz w dniach 17.08.2009 ÷ 08.09.2009] 

- 1/3 - 

 

Rozstrzygnięcia Rady Gminy  
                             w/s rozpatrzenia uwagi 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Imię i nazwisko, nazwa jednostki 
organizacyjnej oraz adres zgłasza-

jącego uwagi 
Treść uwagi 

Oznaczenie nierucho-
mości, której dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu 
planu 

uwzględniona nieuwzględniona 

uwagi 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 

1 22.10.2008 Elżbieta Butkiewicz 
 

Brak uwidocznienia na mapie planu 
nowych fundamentów i ścian funda-
mentowych [na działce nr 182/33] 
przylegających do budynku usytuowa-
nego na działce nr 182/12 jak również 
fragmentu ściany pozostałej po roz-
biórce na granicy z działką nr 182/32. 

182/12 
182/32 
182/33 

01 MN2/U - 
teren zabu-
dowy miesz-
kaniowej i 
usługowej 

- Za treść mapy odpowiadają służby geode-
zyjne. Brak naniesienia fundamentów i 
fragmentu ściany nie wpływa na rozwią-
zania projektu m.p.z.p. 

 

Grażyna Gacka 
 

Włodzimierz Gacki 
 
Urszula i Grzegorz 
Jarmułowicz 
Joanna Zaborska  

Joanna Zaborska  
 

Waldemar Bocianowski 

Maria Owanek  

Ewa i Jarosław Nastały 
 

Beata Drąg 
 

Mateusz Pokorski 
 

2 17.11.2008 

Jolanta Pokorska 
 

Sprzeciw dotyczący: 
- likwidacji zieleni ekologicznej wokół 
osiedla przy granicy z terenami woj-
skowymi, 
- likwidacji przejścia o szerokości 3 m 
oznaczonego symbolem KX na prze-
dłużeniu ul. Borchardta, jako przejście 
do pasa zieleni ekologicznej. 

190/24 
190/456 
190/102 

190/24, 
190/456 – 
tereny zabu-
dowy miesz-
kaniowej, te-
reny wyłączo-
ne z zabudo-
wy do zago-
spodarowania 
zielenią 
190/102 – 
teren zabu-
dowy miesz-
kaniowej 

- Ad 1. 
Wymieniony teren został częściowo wyku-
piony przez właścicieli przyległych działek 
i jest przez nich użytkowany. 
W związku z tym został wcielony w pro-
jekcie m.p. z.p. do terenów zabudowy 
mieszkaniowej. 
Ad 2. 
W związku z zaprzestaniem funkcjonowa-
nia terenu jako pas zieleni ekologicznej 
istnienie przejścia straciło swoje uzasad-

nienie. 
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Adam Pokorski 
 
Anna Pisarczyk 
 
Paweł Kreft 
 
Jan Harmoza 

  

Iwona Grabowska  
 

      

Waldemar Zaborski 
 

  

Dorota Bocianowska 

      

4 07.09.2009 Bożena Roszak Uwaga dotycząca pozostawienia uprze-
dnio projektowanego przejścia pomię-
dzy działkami nr 190/29 oraz 190/397. 

190/28,190/24,
187/2, 264 

190/28 –teren 
pod urządze-
nia infrastruk-
tury technicz-
nej (niewy-
dzielony), 
190/24 – te-
reny miesz-
kaniowe, 
tereny wyłą-
czone z zabu-
dowy do za-
gospodaro-
wania w for-
mie zieleni, 
187/2 – te-
reny zieleni 
urządzonej, 
264 – teren 
zamknięty. 

    - Uwaga nieuwzględniona z po-wodu braku 
środków finansowych na nabycie do zaso-
bu mienia gminnego części działki nr 264 
Pogórze (Suchy Dwór), która miała sta-
nowić kontynuację przejścia pieszego do 
te-renów zielonych w pierwszej koncepcji 
planu oraz z powodu protestów części 
mieszkańców Suchego Dworu przeciwko 
wykonaniu takiego przejścia 

 

5 07.09.2009 Bożena Roszak 
 

Uwaga dotycząca pozostawienia prze-
znaczenia działki nr 190/3 pod ujęcie 
wody, zgodnie z jej przeznaczeniem w 
poprzednim miejscowym planie zago-

190/3 Teren zabu-
dowy miesz-
kaniowej 
jednorodzin-

   - Ze względu na fakt, że istniejące na dział-
ce nr 190/3 ujęcie wody nie jest eksplo-
atowane od ok. 15 lat, studnia przezna-
czona jest do likwidacji a zaopatrzenie w 
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spodarowania przestrzennego dla 
Suchego Dworu. 

nej wolno 
stojącej lub 
bliźniaczej. 

wodę zabezpieczone jest poprzez inne 
ujęcia, postanowiono zmienić w planie 
przeznaczenie działki na teren zabudowy 
mieszkaniowej. 
Ponadto, ponowne wyłożenie projektu 
planu miejscowego dotyczyło fragmentu 
obejmującego działki nr 190/28, 190/24, 
187/2, i cz.dz. 264, ponieważ w wyniku 
uwzględnienia uwag naniesiono zmiany na 
projekt planu dla w/w działek, co wyma-
gało ponownego wyłożenia do publiczne-
go wglądu. 

 
 
 
 
 
 
 
 ……………......…………....................…..................... 
 [Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo] 


