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ZARZĄDZENIE Nr4~1./B/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia ..1::1 .. grudnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Serock - sekcja B1

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Rozpatrzeć uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu w okresie od dnia
23.10.2018 r. do dnia 13.11.2018 r., projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Serock - sekcja 81, sporządzonego na podstawie uchwały
Nr 372/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 sierpnia 2017 r., zmienionej
uchwałą nr 499/XLVI/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25 czerwca 2018 r.

2. Wykaz uwag i sposób ich rozpatrzenia określa załącznik do zarządzenia.

§2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Artur Borkowski

,



Załącznik do zarządzenia Nrt~1;BI2018
z dnia ..13..grudnia 2078 r.

ROZPATRZENIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY SEROCK - SEKOA 87.
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1.
M.iM.W. Wniosek o pozostawienie dotychczasowego

przeznaczenia terenu

działka
ewid. nr
100/2

UP-4

Przeprowadzone konsultacje wskazały, że działalność ze względu na znaczną
uciążliwość oraz rozwój zabudowy mieszkaniowej na sąsiednich terenach
wymaga ograniczenia.
Liczne kontrole właściwych organów wykazywały regularne
nieprawidłowości w prowadzeniu działalności gospodarczej co dodatkowo
zwiększa kontrowersje związane z funkcjonowaniem zakładu.

uwaga lapisy planu ujednolicają strukturę funkcjonalną terenów przemysłowych,
nieuwzględniona czynią w ten sposób zadość wymaganiom studium (dotychczasowa funkcja

O zostaje zastąpiona funkcją UP).
lapisy te ograniczają dopuszczalny sposób zagospodarowania
nieruchomości w branży gospodarowania odpadami, docelowo zachowując
część działalności przedsiębiorcy której wykonywanie nie będzie stanowić
ponadnormatywnych uciążliwości dla terenów sąsiednich.

2.

1. Wniosek o zmianę przeznaczenia
podstawowego dla terenu UP-l i dopuszczenie
na ww. terenie zabudowy związanej z
gospodarowaniem odpadami i prowadzenia
działalności gospodarczej zakresie zbierania,
magazynowania i transportowania odpadów, w
tym odpadów niebezpiecznych zgodnie z
obowiązującym planem.
2. W przypadku nieuwzględnienia powyższej
uwagi, wniosek o powiększenie terenu UP-2 i
uwzględnienie uwag z punktu 1. na
powiększonym terenie UP-2

dz. nr 95/6,
część
działki
ewid. nr
96/11

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

Przeprowadzone konsultacje wskazały na konieczność ograniczenia rozwoju
działalności związanej z gospodarowaniem odpadami - niezmienione
pozostaną ustalenia dla terenu UP-l przy czym zmieniona zostanie jego
granica. Dotychczasowy MPlP wskazywał obiekty gospodarowania
odpadami jako przeznaczenie uzupełniające i ten stan zostanie utrzymany.
le względu na szczególny interes właściciela terenu, rzetelny sposób
wykonywania działalności gospodarczej, uznano za zasadne rozszerzenie
zasad docelowego zagospodarowania terenu o możliwość dalszego
prowadzenia działalności związanej ze zbieraniem niektórych odpadów
niebezpiecznych, jako uzupełniającego przeznaczenia terenu. Powiększono
teren UP-2 o wnioskowany obszar. Dopuszczony zakres gospodarowania
odpadami uwzględnia zakres prowadzonej działalności gospodarczej.



3.

AiR.W.
ABC Recycling

A i R. W.

M.iJ.W.

4.

1. Wniosek o przeredagowanie definicji kodów
odpadów na: "należy przez to rozumieć kody
odpadów w rozumieniu przepisów odrębnych"
2. Wniosek o uzupełnienie §22: "Dopuszcza się
obsługę komunikacyjną oszczególnych działek,
do czasu przebudowy drogi wojewódzkiej nr
632. poprzez istniejące <;jazdy z tej drogi, lub z
drogi serwisowej. a w przypadku braku drogi
serwisowej poprzez istniejące zjazdy oraz
poprzez zjazdy z dróg klasy lokalnej"
3. Wniosek o przeredagowanie §26 ust. 1 pkt 1:
"przeznaczenie podstawowe - zabudowa
produkcyjna, usługowa, składy, magazyny, w
tym obiekty i instalacje związane ze zbieraniem,
magazynowaniem, przetwarzaniem i odzyskiem
odpadów z zastrzeżeniem §13 i §14 ust. 1, ust. 3
i ust. 4."
4. Wniosek o przeredagowanie §28:
"przeznaczenie podstawowe - zabudowa
produkcyjna, usługowa, składy, magazyny, w
tym obiekty i urządzenia gospodarowania
odpadami związane z ich zbieraniem,
transportem i przetwarzaniem z zastrzeżeniem
§13 i §14 ust. 1, ust. 3 i ust.4.
przeznaczenie uzupełniające -
zagospodarowanie towarzyszące przeznaczeniu
podstawowemu, a w szczególności: garaże,
miejsca do parkowania, zatoki postojowe,
parkingi, infrastruktura techniczna, dojścia
dojazdy, droqi wewnętrzne"
5. Wniosek o uzupełnienie § 14 ust. 3: ..Na całym
obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji i
przetwarzania odpadów komunalnych i
odpadów ulegających biodegradacji, w tym w
szczególności bioodpadów, odpadów
medycznych, odpadów weterynaryjnych,
odpadów zielonych, odpadów z wypadków.
odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii
lub poważnej awarii przemysłowej. w
rozumieniu przepisów odrębnych"
Wniosek o włączenie działki ewid. nr 98/1 do
terenu UP-3 i zmianę brzmienia §28 ust. 1 pkt 2
lit. al: "przeznaczenie uzupełniające - obiekty i
urządzenia gospodarowania odpadami,
związane ze zbieraniem, z z zastrzeżeniem
ustaleń §14 ust. 3 i 4"

działka
ewid. nr
98/1

działki
ewid. nr

99{1,99/8,
98/1

Ad.1 uwaga uwzględniona - przeredagowano definicję kodów odpadów
odnosząc się nie bezpośrednio do konkretnego rozporządzenia lecz do
przepisów odrębnych.

~-----+------~
Ad. 2 uwaga nieuwzględniona - projekt planu zyskał akceptację
zarządców dróg publicznych obsługujących tereny nim objęte. Rozwiązanie
kwestii obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem DW632 było szczegółowo
analizowane i ze względu na plany zarządcy co do jej rozbudowy, może być
realizowane wyłącznie za pośrednictwem już istniejących zjazdów (§22
projektu planu ..(...l przy czym dopuszcza się obsługę komunikacyjną działek

1-----1-------1 na dotychczasowych warunkach".
Ad. 3 i Ad. 4 uwaga częściowo uwzględniona
Przeprowadzone konsultacje wskazały na konieczność ograniczenia rozwoju
działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Dotychczasowy
MPZP wskazywał obiekty gospodarowania odpadami jako przeznaczenie
uzupełniające i stan ten zostaje zachowany.

Ze względu na szczególny interes właściciela terenu, w tym potrzebę
stworzenia warunków do mechanicznego przetwarzania odpadów
sztucznych zbieranych przez przedsiębiorcę uznaje się za zasadne
zmodyfikowanie projektu planu poprzez korektę linii rozgraniczającej teren
funkcjonalnego UP-3 w kierunku północnym (objęcie części działki nr ew.
98/1 ,. Objęcie części działki służy ochronie walorów estetycznych i
krajobrazowych terenu objętego planem, odbieranego z perspektywy

1-------1I-------ł użytkowników przestrzeni publicznej (DW 632), honorując jednocześnie
interes właściciela terenu. Dopuszczony zakres gospodarowania odpadami
uwzględnia zakres prowadzonej działalności gospodarczej.
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Uwaga uwzględniona częściowo

Przewiduje się włączenie części działki nr ew. 98/1 w linie rozgraniczające
teren UP-3 oraz rozszerzenie działalności o możliwość mechanicznego
przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, niezawierających substancji
niebezpiecznych.



AiRW.

1. Wniosek o przeredagowanie definicji kodów
odpadów na: "należy przez to rozumieć kody
odpadów w rozumieniu przepisów odrebnvch"
2. Wniosek o przeredagowanie §28:
"przeznaczenie podstawowe - zabudowa
produkcyjna, usługowa, składy, magazyny, w
tym obiekty i urządzenia gospodarowania
odpadami związane z ich zbieraniem,
transportem i przetwarzaniem z zastrzeżeniem
§13 i §14 ust. 1, ust. 3 i ust 4.
przeznaczenie uzupełniające -
zagospodarowanie towarzyszące przeznaczeniu
podstawowemu, a w szczególności: garaże,
miejsca do parkowania, zatoki postojowe,
parkingi, infrastruktura techniczna, dojścia
dojazdy, drogi wewnętrzne"

5.

3. Wniosek o uzupełnienie § 14 ust. 3: "Na całym
obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji i
przetwarzania odpadów komunalnych i
odpadów ulegających biodegradacji, w tym w
szczególności bioodpadów, odpadów
medycznych, odpadów weterynaryjnych,
odpadów zielonych, odpadów z wypadków,
odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii
lub poważnej awarii przemysłowej, w
rozumieniu przepisów odrębnych"

P. T.

Wniosek uzupełnienie §26: "przeznaczenie
uzupełniające - obiekty i urządzenia
gospodarowania odpadami, związane ze
zbieraniem odpadów, z zastrzeżeniem ustaleń
§14 ust. 3 i 4"

6.

działki
ewid. nr

99/7 i 99/8

działki
ewid. nr
96/9 i
96/11

Ad.1 uwaga uwzględniona- przeredagowano definicję kodów odpadów
odnosząc się nie bezpośrednio do konkretnego rozporządzenia lecz do
przepisów odrębnych.

Ad. 2 uwaga uwzględniona częściowo
Przeprowadzone konsultacje wykazały na konieczność ograniczenia
możliwości rozwoju działalności związanej z gospodarowaniem odpadami.
Dotychczasowy MPZP wskazywał obiekty gospodarowania odpadami jako
przeznaczenie uzupełniające i stan ten zostaje zachowany.

Ze względu na szczególny interes właściciela terenu, w tym potrzebę
stworzenia warunków do nieuciążliwego (mechanicznego) przetworzenia

1-----1---------1 części surowców wtórnych wykorzystywanych przez przedsiębiorcę.
Dopuszczony zakres gospodarowania odpadami uwzględnia zakres
prowadzonej działalności gospodarczej.

Ad.3 uwaga uwzględniona

UP-3

UP-l

uwaga
uwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

Nie przewiduje się rozszerzenia katalogu odpadów dopuszczonych do
gospodarowania na terenie UP-3 w sposób zaproponowany w uwadze.

Dopuszczony zakres gospodarowania odpadami uwzględnia zakres
prowadzonei działalności uospodarczei,

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo
Przewiduje się korektę linii rozgraniczającej teren funkcjonalny UP-2 o część
działki nr ew. 96/11 obręb Dębe, na którym dopuszcza się, w formie
uzupełniającej, zagospodarowanie związane z gospodarowaniem odpadami.
Przeprowadzone konsultacje wskazały na konieczność ograniczenia rozwoju
działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Dotychczasowy
MPZP wskazywał obiekty gospodarowania odpadami jako przeznaczenie
uzupełniające. Ze względu na brak tej formy użytkowania terenu na terenie
działek nr ew 96/9 i 96/11, przewiduje się że docelowy rozwój tych terenów
nie będzie obejmował tej funkcji.

Ustalone w projekcie planu przeznaczenie terenu (zabudowa produkcyjna,
usługowa, składy i magazyny, niezwiązane z gospodarowaniem odpadami)
stwarza szeroki katalog możliwych form zagospodarowania terenu.
Właściciel nie sprecyzował iaki rodzaj działalności zamierza prowadzić na

uwaga
nieuwzględniona
częściowo



7.
M.S.

8.
A. S.

9.

K.w.-P.
oraz uwaga
zbiorowa

mieszkańców
Ludwinowa
Dębskiego:

J. K., K. K., D. D.,
J. G., M. M., B. K., E.
S., D. B.

Z. T.
10.

Wniosek o przyjęcie nO"'l.ego planu w kształcie
wyłożonym do konsultacji

Wniosek o rozszerzenie listy dopuszczalnych
odpadów o odpady o następujących kodach
PKD: 46.73.Z, 49.41.Z, 16.10.Z, 16.24.Z, 47.99.Z,
45.11.Z, 45.19.Z, 45.20.Z, 45.31.Z, 46.71.Z,
16.29.Z

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę

działka
ewid. nr
96/3

cały obszar planu

cały obszar planu

cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
naj szerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I--------ł-------l służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
izolacyjnej.

I------t--------j Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

I------+---------j lokowania obiektów terenochlonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością'. Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

UP-1

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuw.zględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

Uwaga uwzględniona częściowo - uzasadnione interesy właścicieli
gruntów objętych zmianą planu i konieczność wyważenia interesów
prywatnych z interesem społecznym, nakazuje częściową korektę
wyłożonego projektu planu.

terenie własnej nieruchomości. Ustalone w planie przeznaczenie - zabudowa
przemysłowa i usługowa stwarza możliwość szerokiego kształtowania
uprawnień właścicielskich co do tego terenu.

Uwaga uwzględniona częściowo -

Użyte w uwadze kody nie odnoszą się do numerów kodów odpadów lecz
Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Ustalone przeznaczenie jest zgodne z
profilem prowadzonej działalności gospodarczej.

Przeprowadzone konsultacje wskazały na konieczność ograniczenia rozwoju
działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Dotychczasowy
MPZP wskazywał obiekty gospodarowania odpadami jako przeznaczenie
uzupełniające.

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
naj szerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni



odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji
1-----+---------1 służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.

Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
uwz~~~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1-------+------1 izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in, następujące ustalenia: .(...) miejsca dla

I-------il--------I lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisystrefy D,wyznaczonejw studium.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

przed hałasem,oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą poqarszać jakości życia mieszkańców.
2.Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnejwraz z zasadami ich
urządzania.
3.Wniosek o zachowaniezapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególnościnowych składowisk
odpadów oraz realizacjispalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanychz gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

uwaga
nieuwzględniona

uwaga zbiorowa
mieszkańców

t. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej,sąsiadującychz
wyznaczonymi w planie terenami UP,UP/KS
oraz OP.Zapisyplanu powinny zapewniać
bezpieczneśrodowisko zamieszkania,ochronę
przed hałasem,oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszaćjakości życia mieszkańców.

cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszersząochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji
służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.

1-----+---------1 Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli

I-------il--------I terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in, następujące ustalenia: .( ...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących

1- +- ---1 otoczenia przed uciężliwośclą". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisystrefy D,wyznaczonejw studium.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

2.Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnejwraz z zasadami ich
urządzania.u.

W. R., K. P., M. G., J.
G., J. K., D. K., A. W.,
J. W, A. K., M. G., G.
G., M. 1., L S., K. M.,
K. M., J. P., T. P., W.

G., A. G., A. G., W. S.,
P. B., R. B., R. B., A.

P., J. K.

3.Wniosek o zachowaniezapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególnościnowych składowisk
odpadów oraz realizacjispalarni i kompostowni.

cały obszar planu
uwaga

uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszersząochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji
służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.

4. Poddaniew wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanychz gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

B.W.

1.Wniosek o należytąochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej,sąsiadującychz
wyznaczonymiw planie terenami UP,UP/KS
oraz OP.Zapisyplanu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania,ochronę
przed hałasem,oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszaćjakości życia mieszkańców.

12.



13.
M.W.

W.W.

2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i prze)Y"arzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

cały obszar planu

cały obszar planu14.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1.Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
uwz~~;gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

I----~I------i izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(.,.) miejsca dla~--------+---------~ lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nleuwzqlędnicna
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji
służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.~--------+---------~
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwaga zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleniuwzględniona
I-----+-------ł izolacyjnej.

Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: n( ... ) miejsca dla

~--------+---------~ lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością", Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
uwzględniona
częściowe

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

~ +- ~ służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
izolacyjnej.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
uwzględniona



15.
J.W.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

cały obszar planu

Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

1------11-------1 położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: .( ...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
Ad.1 i Ad.l uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

f-----f--------ł służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~~gn~ona zabudowy "mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
1- +r- 0__1 izolacyjnej.

Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

1- -11- --1 położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,l··) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji sRalarni i kompostowni.~

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odp_adów oraz realizacii spalarni i kom~ostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

16.
A. Z.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców. cały obszar planu

Ad.1 i Ad.l uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1------11-------1 służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~:rn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1-------11-------1 izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,



17.
W.z.

K.K.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UPjKS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
moqą poqarszać jakości życia mieszkańców.

cały obszar planu

Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
1-----1--------1 położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

f-----ł------j służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwaga zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
uwzględniona
I------łf-------j izolacyjnej.

Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

r-------+---------jlokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które fl'ie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

18.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
naj szerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I------+-------j służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uW2;;in~on. zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

f-----łf-------l izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

uwaga
nie uwzględniona

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo
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20.
E.W.

M. K.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości

cały obszar planu

cały obszar planu

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
nieuwzględniona

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
naj szerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1-----+------1 służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwaga zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleniuwzględniona
f------f---------j izolacyjnej.

Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

~------+-------~lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I-----I--------l służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
izolacyjnej.1-----+------1
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ••(...) miejsca dla

f-----"'----1I------~ lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
uwaga samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących

nieuwzględniona
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
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częściowo

uwaga
uwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo



cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
naj szerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1-------1-------1 służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz:j1n~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1------+--------4 izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

1--------1I-------l położony jest obszar planu)m.in. następujące ustalenia: ,,(...l miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
uwzględniona

częściowo

lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą oc_l)ronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać Jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

W.W. 3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalam i i kompostowni.

realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

21.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
moqą poqarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

Z.K.
22. 3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie

instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalami i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1--------1-------j służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~-:n~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
1- -+ -1 izolacyjnej.

Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

I-------ł-------ł położony jest obszar planu)m.in. następujące ustalenia: ,,(...l miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisule się w

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem



23.
T. K. cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszersząochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I-----t--------l służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
f------t---------j izolacyjnej.

Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustaleniachroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

f-------1I-------ł lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisystrefy D,wyznaczonejw studium.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

1. Wniosek o należytąochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej,sąsiadującychz
wyznaczonymi w planie terenami UP,UP/KS
oraz OP.Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczneśrodowisko z!mieszkania, ochronę
przed hałasem,oraz innymi uciążliwościami i nie
moqą pocarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnejwraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowaniezapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególnościnowych składowisk
odpadów oraz realizacjispalarni i kompostowni.

4. Poddaniew wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanychz gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

zapisy strefy D,wyznaczonejw studium.

24.
I.W.

1.Wniosek o należytąochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej,sąsiadującychz
wyznaczonymiw planie terenami UP,UP/KS
oraz OP.Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczneśrodowisko zamieszkania,ochronę
przed hałasem,oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszaćjakości życiamieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnejwraz z zasadami ich
urządzania.
3.Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególnościnowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalami i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanychz gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszersząochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I------II-------ł służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
izolacyjnej.r-------+----------l Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ..(...) miejsca dla

f-----t--------llokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisystrefy D,wyznaczonejw studium.

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

25.
H. K. 1.Wniosek o należytąochronę terenów

zabudowy mieszkaniowej,sąsiadującychz cały obszar planu

uwaga
uwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględniona

uwaga
nieuwzględniona



26.

wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości zycia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1-------1I-------i służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~:;~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1-------1------1 izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

I------I-------i położony jest obszar planu) m.in, następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

częściowo częś.ciowo

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

M.N.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1- ---1 -1służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~i~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1--------1I-------i izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) rn.in, następujące ustalenia: ••C.. ) miejsca dla

1-----+-------1
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

27.
M.K.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę

cały obszar planu

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo



przed hałasem,oraz innymi uciążliwościami i nie
mOQąeooerszać iakości żvcia mieszkańców.

cały obszar planu

odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji in teta ji
f------f----------l służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpad6w.

Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od ą i duj cy h t r n6w
uwz;~~~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkow lą I I I ni

1------+-------1 izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowany h int r 6w właś i i li
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponow ny h z pls6w, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyl gł .
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

1-------11--------4 położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: H(.") miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisystrefy D,wyznaczoneiw studium.
Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszersząochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1- +- --1 służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~%~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
I------+-------l izolacyjnej.

Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustaleniachroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

f---------1-------1położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami tanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuj się w
zapisystrefy D,wyznaczonejw studium.

uwaga
uwzględniona
częśćlewo

uwaga
uwzględniona
częśclowo

uwaga
uwzględniona

częśclowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

2.Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnejwraz z zasadami ich
urządzania.
3.Wniosek o zachowaniezapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególnościnowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanychz gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1.Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej,sąsiadującychz
wyznaczonymi w planie terenami UP,UP/KS
oraz OP.Zapisyplanu powinny zapewniać
bezpieczneśrodowisko zamieszkania,ochronę
przed hałasem,oraz innymi uciążliwościami i nie
rnoqa poqarszaćjakości żvcia mieszkańców.
2.Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnejwraz z zasadami ich
urządzania.

J.L 3.Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególnościnowych składowisk
odpadów oraz realizacjispalarni i kompostowni.

uwaga
nieuwzgłędniona

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzgłędniona

28.

4. Poddaniew wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanychz gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

29.
B. B.

1.Wniosek o należytąochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej,sąsiadującychz
wyznaczonymi w planie terenami UP,UP/KS
oraz OP.Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczneśrodowisko zamieszkania,ochronę
przed hałasem,oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszaćjakości życiamieszkańców.

cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mają z z doni op wni j k
najszersząochronę terenów przyległych. Na calym ob z rz pl, nu 7 k, ujo
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w z z In i
nowych składowisk odpadów oraz realiza ji p I rni i k mp t wnl
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje ię r tlliz al In lOl ji

1------+-------1 służących do gospodarowania określonymi rodz U mi dp d w.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujQ h t r n w

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

2.Wniosek o zachowanieplanowanych ciągów



30.

31.
G.R.

T. R.

3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszjodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalami i kompostowni.

zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie

cały obszar planu

cały obszar planu

uwzględniona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1-----1f----------I izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dlar---------+-----------i
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1- -1 --1służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwaga zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
uwzględniona

I--------ł-------ł izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: n( •.. ) miejsca dla

r---------+-----------i lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
naj szerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I----------+------------łsłużących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
1- --+ ---1 izolacyjnej.

Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nie uwzględniona
częściowo

uwaga uwaga



cały obszar planu

terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

1-----1-------1 położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1-------1-------1 służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~".in~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1-------11-------1 izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

I--------+-------~ lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.,
4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości żvcia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

W.S. 3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględ niona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

32.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości żvcla mieszkańców.M.S.

cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
naj szerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1-------1-------1 służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~;'n~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1-------11---------1izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo
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2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk



cały obszar planu

I------jf-------ł położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I-----+--------l służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

f-----+-----ł izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

f-----j'--------j położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
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uwzględniona
częściowo

odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów zwią~anych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

P. P. 3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

34.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzqłędniona

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.

35.
P. P. 2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów

zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

cały obszar planu

Ad.1 iAd.3 uwaga uwzględniona aęściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

f-----j-------j służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

f------j-------l izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

I---.::...._n-+-------l położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodoweqo oraz obiektów wyrnaqaiących dużych stref chroniących

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
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3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacii spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu



planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UPjKS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

R. W. 3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

36.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UPjKS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed. hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.

J. P.

2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.37.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

cały obszar planu

cały obszar planu

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I-----+---------j służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~%~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1--- ---11--- -1 izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

1-------+--------1 lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu

samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
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częściowo
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uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

f------I---------l służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~%in~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

f--------1I---------l izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dlaI-----+---------j
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z qospoderowaniern odpadami stanowi rodzaj
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częściowo

uwaga
uwzględniona

częściowo
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nieuwzględniona
częściowo
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38.

39

40.

w. w.

M.I.

M.K.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie 1jrenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacii spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów

cały obszar planu

cały obszar planu

cały obszar planu
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częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona aęściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

f------+-----~ służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
izolacyjnej.

f------+-----~
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

I-----I------ł lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
uwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona aęściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I-----ł-------ł służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
izolacyjnej.r-------~------~Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

I-----I------ł położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
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uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
uwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

uwaga Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona aęściowouwaga



uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

nieuwzględniona
częściowo

W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1-----1-------1 służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~7~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1-----1-------1 izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

1-------1I-------l położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innyri uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości źyda mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości żvda mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

J. S. 3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1-----+------1 służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~%~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1-------1-------1 izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

~------~---------ł lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
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4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

H. F.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej. sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać

cały obszar planu
uwaga

uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczeaólności

42.



43.

bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z}asadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I------t------j służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz;~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1-------1I--------ł izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
polożony jest obszar planu) m.in, następujące ustalenia: ,,(...l miejsca dla

I-----+--------ł
lokowania obiektów terenochlonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji
służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.

uwaga
nieuwzględniona

ww

l. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.

cały obszar planu

Ad.1 iAd.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1-------1I--------ł służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie .linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwaga zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
uwzględniona

I------t--------i izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) min, następujące ustalenia: "( ...) miejsca dla

1--------1------; lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
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częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo
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2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

l. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.

cały obszar planu

uwaga
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częściowo

uwaga
nie uwzględniona

częściowo
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uwaga
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częściowo
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nieuwzględniona
częściowo
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W.F.

3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przety.'arzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszKodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

K. F.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

cały obszar planu

cały obszar planu

Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
uwz~~';in~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

t-----1t-------i izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

1-------1I-------i położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: .( ...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
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częściowo
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Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I-----+---------j służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~';in~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

t-----1I-------i izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

t-----+-------i
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
uwzględniona

częściowo
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nieuwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
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Ad.1 iAd.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
naj szerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

t-------łl-------i służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
izolacyjnej.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona



47.
M. F.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.

cały obszar planu

Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

1------11-------1 położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I-----I------j służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~:in~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
1- --11- --1izolacyjnej.

Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

~------+-------~lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej. której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji :jpalami i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

48.
A. F.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców. cały obszar planu

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I------II------j służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~~g:ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

I------II------j izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,



49.
R. F.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.

cały obszar planu

cały obszar planu

Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
I-----I------i położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I-------łl--------l służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów
zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni
izolacyjnej.

I-----+--------l
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

1-----+-------;
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I-------łl-------i służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

I-------+-------ł izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

uwaga
uwzględniona

uwaga
nie uwzględniona
częściowo

50.

w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które t:fie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

J.W.

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzqlędniona
częściowo

2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo



cały obszar planu

cały obszar planu

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

M.W. 3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalam i i kompostowni.

lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonei w studium.

51.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

1. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.

52. J. Z.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.

uwaga
nieuwzględniona

Ad.1 iAd.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
naj szerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

I-----f--------l służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~%~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1-----1-------1 izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

1-------11-------1 położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wvznaczonei w studium.

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odfladów oraz realizacji spalami i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

Ad.1 i Ad.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
naj szerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

1-------11------1 służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~7:n~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

1-------1,------1 izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której

1-----f---------1 położony jest obszar planu) m.in. następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla
lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
uwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona



53.

54.

W. K.

B.W.

lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

t. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowef, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

t. Wniosek o należytą ochronę terenów
zabudowy mieszkaniowej, sąsiadujących z
wyznaczonymi w planie terenami UP, UP/KS
oraz OP. Zapisy planu powinny zapewniać
bezpieczne środowisko zamieszkania, ochronę
przed hałasem, oraz innymi uciążliwościami i nie
mogą pogarszać jakości życia mieszkańców.
2. Wniosek o zachowanie planowanych ciągów
zieleni izolacyjnej wraz z zasadami ich
urządzania.
3. Wniosek o zachowanie zapisów o zakazie
instalacji zbierania i przetwarzania odpadów
oraz lokalizacji do unieszkodliwiania odpadów,
w tym w szczególności nowych składowisk
odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni.

4. Poddanie w wątpliwość zgodności projektu
planu ze Studium, które nie zakłada możliwości
lokalizacji obiektów związanych z gospodarką
odpadami na terenie objętym planem

cały obszar planu

cały obszar planu

uwaga
nie uwzględniona

częściowo

realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.
Ad.1 iAd.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

f-------1I--------i służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

uwz~~~gn~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

I- ~I------j izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) m.in, następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

~------+-------~lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej. której sytuowanie, co do zasady, wpisuje się w
zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona
częściowo

uwaga
nieuwzględniona

Ad.1 iAd.3 uwaga uwzględniona częściowo
W projekcie planu zastosowano zapisy mające za zadanie zapewnić jak
najszerszą ochronę terenów przyległych. Na całym obszarze planu zakazuje
się lokalizacji instalacji do unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności
nowych składowisk odpadów oraz realizacji spalarni i kompostowni
odpadów. Na całym obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji

f-----+-----~ służących do gospodarowania określonymi rodzajami odpadów.
Przewidziano odsunięcie linii zabudowy od sąsiadujących terenów

UWZ;:d~~ona zabudowy mieszkaniowej i wprowadzono obowiązkowe ciągi zieleni

I-----t------ł izolacyjnej.
Konieczność uwzględnienia w planie sygnalizowanych interesów właścicieli
terenów objętych zmianą wymaga korekty zaproponowanych zapisów, przy
czym utrzymane zostaną ustalenia chroniące obszary przyległe.
Ad.4 uwaga nieuwzględniona Studium zakłada dla strefy D (w której
położony jest obszar planu) rn.in, następujące ustalenia: ,,(...) miejsca dla

I-------II------j lokowania obiektów terenochłonnych i generujących duże ruchy transportu
samochodowego oraz obiektów wymagających dużych stref chroniących
otoczenia przed uciążliwością". Ponadto na tych obszarach dopuszcza
realizację inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Działalność związana z gospodarowaniem odpadami stanowi rodzaj
działalności przemysłowej, której sytuowanie, co do zasady, wf-lisuje się w

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
uwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

uwaga
nieuwzględniona



55.

B. S.
B. J.

P.P.H.U. EKON S.c.

1. Wniosek o zmianę brzmienia zapisu § 27:
"przeznaczenie uzupełniające - obiekty i
urządzenia gospodarowania odpadami,
związane ze zbieraniem Q padów, z
zastrzeżeniem ustaleń §14 ust. 3 i 4."

2. Wniosek o objęcie części działki 96/11 strefą
UP-2

dz. nr 96/5,
część
działki
ewid. nr
96/11

UP-l
UP-2

uwaga
uwzględniona

3. Wniosek o uzupełnienie §22: ,.DojJ_uszczasię uwaga

uwaga
uwzględniona

zapisy strefy D, wyznaczonej w studium.

56.

Zakład Usług
Komunalnych

K.G.

Wniosek o pozostawienie dotychczasowego
przeznaczenia terenu - możliwości
gospodarowania odpadami pobudowanymi,
surowcami wtórnymi oraz odpadami zielonymi.

57.
SENIOR POLSKA

J. K.

Wniosek o możliwość prowadzenia działalności
związanej z gospodarowaniem odpadami
polegającej na zbieraniu odpadów budowlanych
z grupy 17 katalogu odpadów.

działka
ewid. nr
100/1

teren
zamknięteg

o
składowiska

UP-4

OP-l

uwaga
nieuwzględniona

Ustalenia planu dopuszczają prowadzenie zbierania Odpadów z tworzyw
sztucznych, papieru, makulatury, szkła i metali, niezawierających substancji
niebezpiecznych, a także wybranych odpadów drewna i innych odpadów
opakowaniowych.
Ze względu na konieczność wyważenia interesów społecznych i
indywidualnego interesu właściciela, uznaje się za zasadne wprowadzenie
możliwości zbierania odpadów budowlanych.
Ze względu na bliskie sąsiedztwo obszarów zabudowy mieszkaniowej, nie
przewidu.ie się możliwości gos~odarowania ocJEadami biodegradowalrl}l"mi.

uwaga
nie uwzględniona

W związku z decyzją o rekultywacji składowiska, zakazuje się lokalizacji
nowych obiektów i urządzeń gospodarowania odpadami nie związanych z
prowadzoną rekultywacją składowiska.

Przewiduje się wprowadzenie możliwości zbierania odpadów z grupy 17 na
innym terenie funk<jonalnym.

1. Wniosek o połączenie stref UP-l, UP-2 i UP-3
i zastosowanie z~sów dla UP-l

58.
R. K. 2. Wniosek uzupełnienie §26: "przeznaczenie

uzupełniające - obiekty i urządzenia
gospodarowania odpadami, związane ze
zbieraniem, z zastrzeżeniem ustaleń §14 ust. 3 i
4"

UP-l, UP-2, UP-l, UP-2,
UP-3 UP-3

59.
Z. B.

1. Wniosek o przeredagowanie definicji kodów
odpadów na: "należy przez to rozumieć kody
odpadów w rozumieniu...e_rzepisów odrębnych"
2. Wniosek o uzupełnienie § 14 ust. 3: "Na całym
obszarze planu zakazuje się realizacji instalacji i
przetwarzania odpadów komunalnych i
odpadów ulegających biodegradacji, w tym w
szczególności bioodpadów, odpadów
medycznych, odpadów weterynaryjnych,
odpadów zielonych, odpadów z wypadków,
odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii
lub poważnej awarii przemysłowej, w
rozumieniu...e_rzęQisówodrębnych"

działka
ewid. nr
96/10

Ad.1 uwaga uwzględniona - przeredagowano definicję kodów odpadów
1-----11------1 odnosząc się nie bezpośrednio do konkretnego rozporządzenia lecz do

przepisów odrębnych.

Ad.2 uwaga uwzględniona

Ad. 3 uwaga nieuwzględniona - projekt planu zyskał akceptację
zarządców dróg publicznych obsługujących tereny nim objęte. Rozwiązanie
kwestii obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem DW632 było szczegółowo
analizowane i ze względu na plany zarządcy co do jej rozbudowy, może być
realizowane wyłącznie za pośrednictwem już istniejących zjazdów (§22
projektu planu ,,(...) przy czym dopuszcza się obsługę komunikacyjną działek

1------11------1 na dotychczasowych warunkach".

UP-l uwaga
uwzględniona

Przeprowadzone konsultacje wskazały na konieczność ograniczenia rozwoju
uwaga działalności związanej z gospodarowaniem odpadami dlatego wydzielono

nieuwzględniona teren UP-1, na którym nie jest obecnie i brak informacji o planowanej
działalności związanej z gospodarowaniem odpadami.



obsługę komunikacyjną poszczególnych działek,
do czasu przebudowy drogi wojewódzkiej nr
632, poprzez istniejące zjazdy z tej drogi, lub z
drogi serwisowej, a w przypadku braku drogi
serwisowej poprzez istni~ące zjazdy oraz
poprzez zjazdy z dróg klasy lokalnej"
4. Wniosek o przeredagowanie §26 ust. 1 pkt 1:
"przeznaczenie podstawowe - zabudowa
produkcyjna, usługowa, składy, magazyny, w
tym obiekty i instalacje związane ze zbieraniem,
magazynowaniem, przetwarzaniem i odzyskiem
odpadów z zastrzeżeniem §13 i §14 ust. 1, ust. 3
i ust. 4:

1.Brak zgody na poszerzenie drogi gminnej (dz.
nr 95) ul. Słoneczny Stok kosztem działki nr 93.

to.
60.

2. Zachowanie roślinności znajdującej się na
działce nr 93 jako buforów izolujących strefę
przemysłową względem nieruchomości
wnioskodawcy

działka
ewid. nr 95

i nr 93
(poza

obszarem
objętym
projektem
planu)

KDL-2,
obszar

położony
poza

planem

Ad.4 uwaga częściowo uwzględniona
Przeprowadzone konsultacje wskazały na konieczność ograniczenia rozwoju
działalności związanej z gospodarowaniem odpadami. Dotychczasowy
MPZP wskazywał obiekty gospodarowania odpadami jako przeznaczenie
uzupełniające i stan ten zostanie zachowany. Brak możliwości wprowadzenia

f-----+-------I tego rodzaju przeznaczenia jako podstawowego.
Na części działki wydzielono teren UP-6 dla którego przeznaczenie
uzupełniające to: obiekty i urządzenia gospodarowania odpadami, związane
ze zbieraniem określonych rodzajów odpadów oraz obiekty i urządzenia
gospodarowania odpadami, związane z mechanicznym przetwarzaniem
odpadów, przy czym dopuszcza się lokalizację inwestycji związanych z
mechanicznym przetwarzaniem określonych rodzajów odpadów

uwaga
uwzględniona
częściowo

nieuwzględniona

uwaga
nieuwzględniona

częściowo

Ad.1 uwaga uwzględniona - Działka nr ew. 93 położona jest poza
uwaga obszarem objętym planem. Plan przewiduje wprowadzenie dodatkowego

nieuwzględniona poszerzenia drogi gminnej oznaczonej symbolem KDL-2 (dz. nr 95, ul.
ł------j Słoneczny Stok) w kierunku południowym. Umożliwi to, w przypadku

realizacji drogi, urządzenie jej z pominięciem działki nr ew. 93.
Ad.1 uwaga uwzględniona - Działka nr 93 znajduje się poza granicami

uwaga opracowania planistycznego. Wprowadzane rozwiązania umożliwiają
nieuwzględniona realizację drogi na działce nr 95 oraz działce nr 96/11. co w założeniu

pozwoli ograniczyć lub w całości wykluczy wycinkę drzew z terenu działki nr
93.

Artur Borkowski
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