ZARZĄDZENIE

Nr 134JB/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 23 września 2019 r.
VI

,sprawie rozpałi~enla uwag wnfesr,onyc::h do ponownie wyłoionego pJ"ojektu trliejscoweg:o
p.a nu .zagospodarowania
p:rzestrz-ennego gMiny Seroc::k - sekcja H" G,tap A

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gm~nnym {tj.
Dz. U. z 2019' r. poz. 506 ze zm) oraz art. 17 pkt. 12. ustawy z dnia 27 marca 2:00'3 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. OZ.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
zarządram co następuje:
§ 1.
1. R:.ozpatl'Zeć uwagi wniesione do ponownie wytozon.eg,o do pu bl~czneg:o wglądu w okresie
od dnia 3'1 lipca 2019 r. do dnia 21 sierpnia 2019 r., pr,ojektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Seroc!k. - $Iekcja H, etap A, sporządzoneg,a na
podstawie uchwały Nr 459/LV/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24 ~utego 2010
roku t zmienionej uchwałą nr 253/XXVII/201i2 ~ady Miejskiej w Serocku z dnia
.26 września 2:012 r. oraz uchwałą Nr 308/XXIXl2017 .Rady Mteiskiej w Se.rocku z dnlia
30 stycznia 2017 r.
2. Wy,kaz uwag i sposób ]o!hrozpatrzenia ok!reś!a załącznik. do :mrządzenia.
§2 ..
Wykonanie
zarządzenia
powierzam
P'lanowania Przestrzennego i Rozw,oju.

Kierownikowi

Referatu

Gospodarki

Gruntami,

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w żyoie z dniem podpicsania.

BURMIS

Z

Miasta i Gminy S rock

Art

Załącznik do

ROZPATRZENiE

lp,

I

1
t

UWAG WNIESIONYCH DO PONOWNIIE WYŁOtONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANUZAGOSPODAROWANJA
GMINY SEROeK - SEKCJA H, ETAP Ą.
POlMA T LEGJONOWSK/, WOJ. MAZOWlECKrE.

N,azwJsko i imrę, nazwa
JednosIki
Ofg'BlllzacyJneJi adres
zglaszającego uwagi

Tl"eŚćuwagi

.2

3

Oznaczenie
nieruchomości,
kltlrej dołyczy
mvaga
4

4,

Dz. nr

482, 490, 511, 578
, 581, 585 obr.
Gąsiorowo

Plan ustala poszerzenie ul.
Nowa Droga do szerokości 10m
kaszlem d2iiaek prz)iłeg'8jącyoh
cd po!lJdniowej strony.

M.K

Brai< zgody na posz;ęrzenie drogi
gminnej ul. Nowa Droga.

3.

5

RK.
,Srak zgodo/ na poszerz-enfe drogi
gminnej ul. Nowa Droga z uwag] na
brak infomlacfj dotyczącej wyrrupu
niemcłlomoścL

2.

Ustalenia proj,efcJtuplanu, której
doty.czy uwaga.

Dz, nr 5881 583,
584, 473, 471 obr.
Gąslo.rowo

A.s.

Plan lIsIala poszerzenie
ul,
Nowa Droga do szerokości 10m
kosztem dZIatek. pIZyfegającyc:h
od poJUdniowej wony.

Brak zgody na zaprojektowaną drogę

Dz, nr 113 w obr,

gmlnllą,

lacha

Plan ustala nowy przebieg uL
SOsnowej na paedJllrolowej
dzialce, stanowlący wanam
optymalny
{na
omillięcia
istniejąoej
zal)uoowy
gospodarczej
zlok:alizovl.;mej
przy ~ranibach drogi.

Oz. nr 514,
463127 obr. tama

Pfan ustala poszerzenie ul.
Pornej Róży do paramelró'\I'
drogf dOjazdowej kosztem
d;tia:łel<.nr 514,463127.

I.G
Brak ~ody
~gmrllną..

na zaprolektowaną

drogę

zanądzenia Nr 134/812019
z dnia 23 września' 2019 r.
PRZESTRZENNEGO

Uwagi

6

Uwaga nieuwzg[ędniolJla
- konieczność zapeWlllema o$owJeclnfcf1
parame,ttów dr6g dojazdowych dla uwalnranyd11 tel'8nów pod zabudowę wynlka
2; przepisów pr.awa oraz konsekwellof dZlał8l'lra, Ul, Nowa. D.roga jest drogą
obsługującą ok. 12 ha terenów nowo prze:maczonycll pod zabudowę będzie
mal'lowila również a~emaływę ,objtmll1. dla u'J.Grullwaldzklej, która pozostanTe
bez poszerzeeła Procedu rę ods21k.odowawczą regu'lują przep;sy usta'i\ly z dnia z
dnia 21 sierpnia 1997 f. o gospodarce nieruchomościami (Oz. U. z 2018 r. p~.
2204 z póm. zm,), warunkiem jej uRlollomienia ~st wejście w życie planu.
Uwaga nteuwzgłtdnlol'l'a
- konie(:;!:llość zapewnienla
oopowlednich
parametrów dl'Óg doJazdowych dla uwalnianych terenow pod zabudowę wynika
z paeplsów pra.wa oraz kOllsetwencji dzia!ania. Ul. Nowa Omg,a Iest drogą
obSJlJguJącąok_ 12 ha terenów nowo przeZllaczonych pod zabucrowę. będzi,e
sllmowua rOwniei wariant objazdu dla ul. Grunwaldl~jej, która pozosłanre bez
Doszerz.enfa.Brak możliwośo1 zaproponowania innych rozwJązań.
Uwaga tlW2ględni:o:ni zaproponowany warlant wstanie zasl:ąpJony
przębiegi:em po isll'liejącym śladzie drogi z JO.k:arflljlm pJZewęoon i:ern do
isln iejąooj szerokości drogi. Zaproponowane rozwiązanie obcląta w sposób
n1e1Nsp6lmfemy
wlaśololela jednej
nieruchomości.
Brak mOOliwoŚci
zaproponowania rozwią~ń artennalyl1mych. Rezygnacja z 'odc:in'ka drogi nie
\\IPlynie drastycznie negatywnie na obsfugę Komunlkacyjllą obszaru.
I

Uwaga nieu,względn1i0lll8
- konleczność zapewn1en1a ~iednoc:h
parametrów dróg dojazdowych dla uwalnianych łeren.ów pod zabudowę wynika
z przepisów prawa oraz kOr'Jookwenc~ dzialania. Ul. Polnej Róży jest drogą
obsluguJąoą ok, 22 ha tere1'lÓW pmlznaczaoych pod zabudowę. P~ebieg drogi
był przedmiotem konsulta~i .Z właŚiCil)jalem nieruchomości. RoZWiązanie w
sposób najkol'ZySlniejsz.y g:odzi interes public2!ny i interes fX}'W'8tny. Mała

5.

$pólka WIGAM
Zmienić przeznaczenie

dzialki na

budowJaną,

6,

H_iJ,K
Powiętszyć teren przelJlaczony
zabudowę

7.

Dz. nr 59r3/2 ohr,

lacha

pod

Dz. nr 3712 obr.
Łacha

AR
SygnaliiZuje
zagrotenla
dla
bezpieczeństwa
ludzi w rejonie
skrzyżowania
OK 62 i ul,
Mazowiec~iej i na ,odcinku DK 62,
brak mediów kanalizaoji, gazu. Duże
obfekly handlowe mają wpływ na
środowisko

Część obrębu
lacha

Sygnalizuje za9ro~enja dra
be2!p1eczeństwa rudzi w rejonie
smyZoviania DK 62 i ul.
MazowJ:eckfeJ i na odcinku IDK 62,
brak mediów kanatizacji, gazu. Duże
obiekty handlowe mają wpływ na
środomsko

Część obrębu
Łacha

I

J.W.

szerokość cz. nr 514, 463127 (ok. 9 m) unJemoif'iwJa ich racj(lnalne
wykorzystanie w przypadku ich częśoiowego przemaczenia pod drogę
ptfb~czną. Prnlbfeg ząpropono,wilny W proj,efrnre prWlU wynika z uwagi
wlaśdciela nierucholillOŚ'Ci Złomnej w czasie I wylo2!efl!ia mpzp do publicznego
wglądu, Zaznacz,ye należy, Ze projektowane ,przeznaczenie nfe wią:Zf! się z
natychmiastowym p:rze.jęciem pr.zez gminę gruntów, przez co nie będzie
koUdowac z !}Janami właściciela, któ.ry mate nadal użytkować swoją własność w
sp050h dotychczasowy.
Uwaga nieuwzględniolła
- nie ma mo:zliwości zmiooy pl2et!naczenia dla
d2ialld 59312 z d~alki leśne] na. budowlaną. W lrakcte sporządzania planu
Projekt pJanu ustala. dla "j~lalr<i1 miejscowego w ramach WflroS](Uo zgodę na zmlanę przeZflac:zJsnla 'grumów
593J2 pl'Zf!znaczenle - tereny leśnych na cera Ilieleśne wystąpiono rovmiei o taką zgodę dla działki 59312 i
rasów,
sąsiednfch. Niestety nOe wszys.lł:Jie ~al}(i ueyskafy zgodę na zmianę
przeznaczerńa Przedmiotowa d2iałka znajduje się na ob·sz~
objęlym
sZCle~:ólhij ochroną ~ Natura 2000 Pus;z:cza Biała.
Uwag'8 Illlell.względnloli1!8 - nie ma rnozliwości zmiany przemacHlnia dfa
działki 59312 z ~ałki re:śn.ej na. budowlaną. IN Ira'kc[e sporządzania planu
Projekt planu ustala dla d2iialld miejsoo,wego w ramach wnrosku o ,zgod.ę na zmianę plZemacz.enla grunlów
37{2 przeznaczellie
- tereny leśnych na oele nieleśne wystąpiono również o taką zg.odę dla. d~ialld 3712 r
!asów.
sąsiednich. Ntestety nie wszystkie dziafki uzyskały zgodę na zmianę
prze2l"l'aczenla, Przedmiotowa d~[alka znajduje slę w be~ośrednim sąs[ed~ie
obszaru ,objętego szcze,gOlną_
oohroną ~ Natura 2QOOPuszcza Biała,
Uwag~ niel.lwzględiJiliona - projekt planu był uzgodniony pozytywnie przez
IP,rojeld plallu zakłada przebieg
GDIJKfA pod kątem obslugi komlJn1kacyjnej terenów. lo~a1izaola zjaooów
dTogl krajowej w istnfejącym in<iywidualnycł1 rea6zQ.\vana Jest przez Ut~ąd(ię drogi lub przez indywidualnych
§ladzie,
nie
zakłada jej wl.aścid,ell nrelUchomoscf. .zapisy daŁ fnfr:astruktl.ll'y zostały zawarte w projekcie
poszerzenra. Plan zaldada pfanu, Plan dopuszcz..a moZliwość realfzacJi usług njelJcią~iwydh, kit6rydh
funkoJę usług nieudązrlW)'cli, ucią:tliW'OŚĆlite mo2e powodować przekroczenia standardóW jakości środowiska
zdefiniowanych w uchwale. poza. terenem, do k:fórego prowadzący dzialalnoŚĆ ma tylul' prawny, .zgodnie z
Zapisy dat infraslru'ktury noslaly definicfą zawartą w proJekcle ucłlwaliy. Tereny uslug lkIkalizowano tylko walluż
glOmycll !ras komunikacyJ;nych, co nie zaburza struktury IUnkcjollalllOzawarte w p.rojekcte plan.u.
pl'Z~sUzenneiob~.
IlJ.Iwaga nleuwzgftdnro:na - projekt pranu byt uzgodnioI1(Y pozytywnie pr2eZ '
GDDKiA pod kątem obsługi komunikacyjnej teren6w, Lokalizacja zjazdów
pfojet«. p!anu zaklada pl'Zebteg
drogi krajowej w fstnfejącym
inclywidualllydh reali!ZOwana jest przez zarządcę dro9i lub przez Indywidualnych
wlaśaioieJi nleJ1.jmomości. Zapisy dol. infrastruktury zostały zawarte w proJekcie
śroo2iie, nie za.k!ada Jej
planu. P!an dopuszcza możlf,wość rearzacji usl\r.g nieucręliwycl1, których
pclszerzellia, Plan zaklada
fu,n:kc~usług nieucl~fwycl1,
ucią2łiwość nie może powodować prz.ekroo:zen'ia standardów jakości Ślfoąowisk.a
zdefiniowanymi w umw,a!e.
poza terenem, do którego prowadzący dzialaIIlość ma. tyM prawny, zgodllie z
Zapisy doL innslru kwry zostaly definicją zawartą w pro~r<de uchwaly. Tereny usług zlol<alFzo'wano tylko wzdllJż
g:łówn~ tras komllnfkacyjnych, 00 nie zaburza struktury funkcjonalnozawarle w projekcie planu,
pIZE!Smllnej obszaru,

9_

AW.
Sy.gna'izuje
zagrożenia
dla
bezpiecze.ństwa
ludzi w rejpnie
smyWniania
DK
62
i IiL
MClZOlNieckiej i na odcinku DK 62. C~ęść
brak mediów kanalizacf, gaz.u, Du~ lacha
obiekty hsnd o~ve mają wpływ na
środowisko

10.

M.Z,
Sygnalizuje
zagroi'enia
dla
bezpieczeństwa
tudzf IN rejante
s~rz.yiowania
DK
62
i uL
Mazowieokiej i na odclnk.o OK 62, Część
lacha
brak medjów kanaltzacjJ. gazu. Dute
ob1errly handlowe mają wpływ na
środowisko

11.

Rrm a .F .H.U.Hełiost.
Sygllal~je
zagromnra
dla
bezpieczeństwa
rudzi w reJonie
smyżowania
DK 62 i 1.11.
Mazowieokiej i na odcinku DK 62, Część
brak mediów ,kananzacjr, gazu. Ou'że laoha
obiekty handlowe mają wplyw na
środowisko

12.

P.W.
Sygnalizuje
zagrotenfa
dra
bezpl~ństwa
rudzi w fejooje
s~rzy2-owania OK 62
i ul.
Mazowieckiej i na odcinku DK 62,
brak mediów k~lI1a1i!ZaCji,gazo. Duże
ohfekty handlowe mają wplyw na
śr'Odowfs~o

c.zęść

lacha

Uwaga nleuwzgrędlliiolla - pro~J<t planu byl uzgodn1ony pozylywnfe przez
Pfo,jekt planu zak!aoo' przebieg GDDKrA pod kątem obsfugi komunfkacy]nej terenów. LokaHz-acja zjazdów
,drogi krajoweJ \1/ istniejącym indyw.idualnyoh realizowana jest przez 4S_lZądcędrogi lub p~ez jllldywid'tia nych
śladzie,
nie
za1dada jej właścicieli nienwhomości. Zapr.sy dat. infrasb'tlklury zostały zawarte w pl"ojekcie
poszerzenr·a.
!'jan
zaklarla planu. Plan dopuszcza możllwość rearlZaqji usług nteuciązlilllyoh, ktÓ'.rycl'l
funkcję us!ug Ilieuc:rązliwydl, ucJą~iwość nre może powooQwać prze~roC29f1ja standardów jakości środOYtJska
zdefiniowanych
W
uohwaJe. poza ..tere:nem•.d.o którego prowad~cy d~ałałno~ ma cytul prawny, zgodnie z
ZapISY dot ,infras1rukłury :wstały defl:n[cją zawartą w projekda uclwaly. Tereny uslug zlo~liwwano tyfko walłuz
zawarte w pro~kcr:e p'anlJl.
g!ć:wnych .ras komuntkacyjnycn, 00 nie zaburza $!truktl.ll}' fullkr4ooafnDprzestrzennej obszaru,
Uwaga nlelllW2ględniona - prole~f planu by! uzgodniony pozytywnie przez
Projekt planu zakłada przebieg GDDKiA pod kątem ooslugl komunikacyjnej terenów. Lokalim::ja zjawów
dmgl krajowej w islniejącym indywidualnych realizowana Jest p.rzez zaTląOOę drogi lub !)l1ez indywidualny<:h
ślad2fe, nie
zakłada jej wlaścicie!li nJerucllomości. Zapisy 001, jnfrasl~uk!ury z..oslaly zawarte w projekcie
obrębu poszemmia.
Pla.n zakłada pI~nu: PlaJ'I dopu~~cza moillwość: realizacji uslug Ilieuciążliwydh, kUlrych
funr<cję uslug nleucią2llwyoo,
uClątbwość nie mazę powodować przekroczenra itan:dardów Jakości śroc:f'owiska
zdefiniowanych
w uchwale. poza terenem, do którego prowadzący G7;ialalnośc ma fyłu! prawny, zgodnie 2;
Zapisy dot fnfrastruktury zostały d'.efiniąą zawartą w PfO.lekOieuchwały. lereny usług zlokaUzowi3no tylko w.zdfut:
za\vane w ~rojekcie planu.
glównych 1ras komunikacyjnych, co nie zaburza struktury funkcjonalnopl'Zes1rzennej obszaru.
Uwaga. nlel,l.względniona - projekt pIal1u był uzgodniony po~yilywnie przez
Projekt planu zakłada przebIeg GDDKiA pod kątem obSll.lgi komuni~crillej terenów. lokalizacja zjazdów
drogi krajowej w r.s,!niejącym jndyYl'idu!atnych rea1fiWWana jest przez zarządcę drogi !ub przsz indywidua1nyd1,
śJadzie, nie
:zaklada jej właścicieli nierucł1omoścL Zapisy ciot inftaslrukbuy lOstaJy zawarte w pr~jekci:e
,poszerzenia.
Plan
zakłada planu. Plan dopuszcza moiliwość reaUzacp uslug nieucJą~iwych, których
ful1kGię u<Siug nieuolą3jwyoh,
Illdą21liwośt nie rnose powodować przekroczenia slandaRlów jakośC:i środQWiska
zde1inr.owan]dl
w ucllwal'e. poza terenem, do któreao prowadzący diZ.iałalność ma. tyblI prawllY, zgodnle z
Zapisy det infrastruktury :rosl:aly definicją :zawal'łą w projekcie uchwały. Tereny usług zlokalizowano tyJko W2dfuż
zawarte w projekcie planu.
g Ó\vnyoh !ras komunikacyjnyoh, co nie zaburza slrukw(}' funla:Jonaln~
,pl'Zesll'lennej obszaru.
Uwaga. nrsUiWZględniona - projekt pJanu był lJIZg:oooli:onypozyływl1 ie przez
Proje~t planu zaklada ,przeb!eg GDDJ<iA pod t<ątem obslugr komunikacyjnej terenów. lOkalizacja zjazdów
drogi krajowej w istniejącym indywidualnych r:ealizo,wana.jest przez zalZądoę drogi lub przez indywfdualnydh
śradzie,
nie
zakłada
jej właścicieli nieruchomośoi. Zap.isy dol fnftaslnlkwry zosła1y zawarte w projel<cie
obrębu posze:rze.nia.
Plan
zakłada planu. pr>an dopUo.szcza możliwość real~j.i
usllllg nleucfążliwych, których
funkcję Uslllg nfeuol~iwych,
Ildą~Jiwość nie moie powodować przekroczenia sl:anda~d'6w jakośc:i środowiska
zdeflnrowanych w umware. poza terenem, do rd6rego prowadzący dZlalalność ma. tyltJt prawo)', zgodnIe z
Zapisy dot infraslrlllctul(y zostaJy detinidją UIi •••••
artą w projekcIe uollwaly. Te.reny us!ua ::zIokajjzowano tylko w~dluż
zaw<lrt:e w fJ~ekde p1anlł.
glównyoh tras komunikacYinydh, 00 nie zaburz-a Slnlktury funkq:lIIa1noPfl!esll'2ennel obszaru.

13,

J.Sz.
SygnalizuJe

zagrozenia
dla
be2pieczeńslwa ludzi w rejonie
skrzyZowaJl:ia
DK 62
i lIJ.
Część
Mazow~j
i na oddnkll DK 62,
Lacha
brak mediów l<analtlacji, gazu. Du2-e
ob.iekly handlowe mają wpływ na
środowisko

14.

1.0,
Sygnalfzuje
z:agrotenfa
dla
be2pfeczeńslwa
!udzf w rejooie
skrz.yZowanra OK 62 i ul,
Mazowieckiej , na odojnku OK 62. Cz-ęść
lacha
brak mediów kanalizacji, gazu. Duże
obfekty handrowe mają wpayw na
środowis~o

15.

T.D.Dz.
SygnaliztJle
zagrożenia
dla
be-zpieC2eństwa lueW w reI:o.nte
skrzyżowania
DK 62
I
ul.
Ma:rowiec~iej i na odcinku DK 62, C2ęść
lacha
brnk mediów kanallz-acjr, gazu. Dute
obk;~
handlowe mają wp/;'w na
środowisKO

16.

D.W.
Sygnan:ruIe
~roźel'lia
dla
bezpieczeństwa
lUdzi w rejonie
skrzy,żowania
DK 62
j
ul.
Mazowieckiej' i na oddn~u CK 62, C2ę$t
brak mediów kanalr:zacji, gazu. DUH! Łacha
opiekty handlowe mają wplyw na
środowisko

Uwaga pieuwzględnio,'Ila - projekt planu by! uzgodniony ,pozytywnie przez
GDDKlA pod kątem obsług) komullikacyjnej terenów. Loka~zacla zjazdów
irldywidualnydh realizowana Jest przez zarządoę drogi lub paez illd)"lł/Jdua!nych
wlaśoicie~ lilierucł1omośGi. Zapisy dol. infrastruktury :wsiały zawarte w pro;jekcie
planu. Plan dopuszcza moZliwośó realizacji usfug rlielUc;ją~ljwych, których
ucfą!fJwość hr.e może powodować przekroczenia slandardów jakości środowJska
poza terenem, do którego prowa~ący d2!ialalność ma tylul prawny. zgodl1 ie z
definicją ,zawartą w projekcie uollwaly., Tereny usrug ZIlokalillowano ttyJko wzdluź:
~glównyoh tras !«lmunJfwcyjnych, 00 Il[e zaburza struktury funkcjonalnoPrlesnennej obszaru.
Uwaga nieowzgrędni.oni!i - projekt plalllU byl uzg.odniony pozytywnie przez
Projekt planu zakłada przeb!eg GDDKiA pod kątem obsługi komunikac)ljnej rerooow. Lokalizaoja zjazdów
drogi krajowej w istni.ejącym in:rfywiduar"ycn rea~zowana jest przez zarządcę orogi lub p.1'Z6Zmdywtduatllyoh
śladzie,
nie
zakłada
jej wfaoofcieli nierudhomoooj, Zapisy dot. inmlruktuJ)' Z05Jtałyzawarte w proj~kcie
obrębu poszet200ia.
Plan
zaklada pl'am.l. P!an clopUSZ®l moźl1wość r&.al~j[ usług nieucJąilLwycll których
funkcfę uSfu.g nieuciąZliwycll, ucią~l~wośćnie .m:02:e,Powodować przel«oczenia standardów jakości środowiska.
zdefi.nfowanych w ucł1wale. poza terenem, do którego prowadzący dziatafność ma lybJf prawlly, zgodnie z
~isy dot Jnfrasłndduf}'zo.siSy deftnąą zawartą w projetcie uchwały. Tereny usług llokallzowano tylko wzc:fiuź
zawarle w proJekoie planu.
glów.nych tras komunfkacy1nych, 00 nIe zaburza struktury funkcjonalno.
przeslrzeMej obszaru.
Uwaga nrelMZględnioJila - projekt planu b,y1 U!z:godniony pozytywnie przez
PJIOjerct planu zakłada pnebleg
GDDKiA pOO kątem obslug] komLlni~acyinej terenów. Lokalizacja zjazdów
drogi t<rajOWflJ w isbliejąoym ind}lWidllalnyc:h realizowana Jest przez zarządcę drogi tub przez indywfdualllych
śf;łdzie,
nie zal!:iada jej wla.ścidell !I[erucł1omośc'i. Zapjsy dol mstruktury wsiały za1Ifarte w projekcie
obfębu pos:zelZen!a.
Plan zak,lada planu. Pian dopuszcza matJi,wość J'ealizaoji uslug nieuciążlwyoh, których
funkoję usług nieuciązliwych,
udiątllwość nfe mOO:epowodować przekroczooia standru:dów jakości środowiska
zdeftt1lowanyoh
w J;lchwale.
poza terenem, do !<!órego prowatttący dzfalalność ma tylul p.rawny. zgodnie z
Zapisy dot rnfi':aslruldwy z-estaly d'efinJcjązawartą w projekcie uchwały. Tereny us!ug ~lokalirowano tylko wzdluź:
zawal1e 'IN projekde planu.
grównych tras koml1nJkacyjny,ch, 00 nie zaVUI'Zai struklury funMj:maJnoprzestnellnej obszaru.
Uwa,ga nieu~glęcfnfOilla - proje~t planu był uzgodniony pozyzywnje przez
Projekt pranu zakłada przebieg
GDDKiA pod kątem obsługi komunikac)!jnej terenów. Lokalizaqa zj:az<lów
drogi krajowej w istniejącym
indywidualnych realizO'iuana jest przez zarządcę dll)gi lub przez irlctywidualnrych
ś'ad~e.l
nie zakłada
lej vilaścfci:eli nieruchomości. Zapr<sy doL illfraslruktury zostały zawarte IN proj~[roie
obrębu poszerzenia,
Pl'an zakłada planu. pran dcpuszcza illOzliwość re8lflacjj IJsflfg nieuciątUwycl1, k1óJY(lh
fun'koję usłUg nieuoiążliwyoh, ucfąlliWość nie może powodować pwkroczenia standardów jakości środowiska
mn iowanych VII ucł1ware. poza temnem. do któreg:o prowadzący" działalność ma tyM prawny, .~odnie 2:
Zapisy dot infrnstrukltuy :&lswly definicją zawartą w projekcie uchwal)'. Tereny usług zlokalizowano tylko W!d!ut
zawarte w projekcie pranu.
g'lównych tras kornullrkacyjniYCh co nie zaburza stru1<łu.IJ fimkcjonatnoprz~bzennei obszaru,
Projekt planu zakłada Jlfł!'ebieg
dmai ~wej
w fsb'liejącym
śladzie,
nie zal(Jada jej
poszerzenia.
Plan za~łada
funkcję usrug nieuciążliwych,
:roefiJliowanyoh
w uchwale.
Zapisy dol infrastrulctw:y zostaly
zawarte w projekcie planu.
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Pmj'ekt planu Ilstafa dla dzialki

593J3 przezIlaczenie - te~ellY
la.sów,

Uwaga nieuwzględniol1'il - nie ma moźDwości ZIlIiany przezllaczenia dla
działti S9(}l3 z działki leśnej na bUd,owIaną. W trakcie sporządzania p1anu
mr,eJsoowego lU ramach wniosku (I zgodę na zmjanę pl'2eZlleczenia gruntów
leśnych na cele niereśl1e WystąpJOIlO rownlet o taką zgodę ·dla dziafki 59GJ3 i
sąsiednich_ Wniosek ponawJano wobec pró~.b z2interesowanej, jednak
każdorazowo spotykało s1ę ta z odmową organu rozpoznające90.
Przedmrolowa clzralka znajduje się na obszarze objętym szczególną ochroną •
Natura ,2000· Pliszcza Biala.

