
ZARZĄDZENIE Nr 139/B/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 7 października 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - etap "A"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 pkt. 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)
zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Rozpatrzeć uwagi wniesione do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w okresie
od dnia 10 sierpnia 2022 r. do 1 września r., projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - etap "A", sporządzonego
na podstawie uchwały Nr 198/XIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 lutego
2020 r. w związku z Uchwałą Nr 311/XXIX/2020 z dnia 02.12.2020 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.

Zarządzeniewchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik do zarządzenia Nr .. 18/2022
z dnia 2022 r.

ROZPA TRZENIE UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA SEROCK - OBSZAR A - ETAP A

Lp.

1.

2

iniCjały, nazwa
jednostki

organizacyjnej
zgłaszającego uwagi

2

M.B.
G.B.
J.w.

A.B.

Treść uwagi

3
1) Wniosek o zmniejszenie szerokości drogi
K0028 na działce 43/2 do 6 m.
2) Wniosek o zmniejszenie odległości
nieprzekraczalnej linii zabudowy do 4 m, w
przypadku nieuwzględnienia wniosku o
zmniejszenie szerokości drogi K0028 do 6 m.

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury Odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KOW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako 01 i 02 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

Oznaczenie
nieruchomości
której dotyczy
uwaga

4

dz. nr 43/2,
obręb 11

w Serocku

MN/U38,
KOW8,

MN/U37,
K0028,
K0025,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

Ustalenia
projektu

planu, której
dotyczy
uwaga

5

MN/U, KOD

MN/U, KOD,
KOW,TR

Uwagi

6
1) Uwaga nieuwzględniona - lokalizacja drogi KDD28 została wprowadzona
na wniosek współwłaścicieli działki 43/2 podczas pierwszego wyłożenia
projektu planu do publicznego wglądu.
2) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego

1) Uwag~ nieuwzględniona - plan umożliwia realizację rowu Odwadniającego
na tereme drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzgledniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
gene'!lje .większy.ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
LokalizaCja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
~oszerzeniem ?O szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
mfrastruktury I zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowa~zenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączeme z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzgledniona projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaaa uwzaledniona projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
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4

B.B.,
R.B.

R.B.

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tylach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek polożonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako 01 i 02 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.

MN/U38,
KDW8,

MN/U37,
K0028,
K0025,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U38,
KDW8,

MN/U37,
KDD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U, KDD,
KDW,TR

MN/U, KDD,
KDW,TR

technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1, Uwaga nie uwzględniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzględniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szęrokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3! Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzgledniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatOtyjne wskazaniejejszczegółowego przebiegu na rysunkuplanu ..
1) Uwaga nieuwzględniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzględniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokOŚCiowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
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6

K.Ch.

M.D.
M.D.

5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę

MN/U38,
KDWB,

MN/U37,
KDD2B,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U3B,
KDWB,

MN/U37,
KDD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U, KDD,
KDW,TR

MN/U, KDD,
KDW,TR

4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzględniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi K0028, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzględniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzgledniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzgledniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzqledniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi K0028, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzqlędniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych jJ_osesji. Koncepcja odwodnieniowa
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a

E.M.

M.L.

opadową i roztopową - dotyczy drogi KOWa
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako 01 i 02 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury Odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KOW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako 01 i 02 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinająceg~o ul. Tchorka i

MN/U3a,
KOWa,

MN/U37,
K0028,
K0025,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U3a,
KOW8,

MN/U, KOD,
KOW,TR

MN/U, KOD,
KOW,TR

zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i pOłączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabUdowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzgledniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzg/edniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
31Uwaga uwzgledniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
41 Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
61Uwaga uwzgledniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunkuplanu ..
1) Uwaga nieuwzgledniona - plan umożliwia realizację rowu Odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
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LM.
M.M

biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury Odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiednie]
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.

MN/U37,
KDD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U38,
KDW8,

MN/U37,
KDD28,
KDD25,
MNfU35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MNfU, KDD,
KDW,TR

odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzgledniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętfZna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzgledniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzgledniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzgledniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzgledniona - plan umożliwia realizaCję rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzqledniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zak/ada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzgledniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzgledniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
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E.P.

A.P.

6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KOW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiomika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KOW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako 01 i D2 w
koncepcji.

MN/U38,
KDW8,

MN/U37,
KOD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U38,
KDW8,

MN/U37,
KDD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U, KDD,
KOW,TR

MN/U, KDD,
KDW,TR

bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzgledniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzględniona - plan umożliwia realizaCję rowu odwadniającego
na terenie drogi K0028, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzględniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizaCję infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegÓłowego przebiegu na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzgledniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi K0028, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
21 Uwaga nieuwzgledniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdÓW mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
Odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaaa uwzaledniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
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T.S.

I.Sz-F.
R.F.

4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury Odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KD028 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.

MN/U38,
KDW8,

MN/U37,
KDD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U38,
KOW8,

MN/U37,
KDD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U, KOD,
KDW,TR

MN/U, KDO,
KDW,TR

poprowadzenie w ul. Tchorka pOdziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4/ Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6/ Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzgledniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD2B, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzględniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów meChanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w uf. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzgledniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4/ Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5/ Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6/ Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzqlędniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD2B, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
21 Uwaga nieuwzg/edniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
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2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KOW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako 01 i 02 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

MN/U36, TR4,
MN/U31

Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na tęrenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..

u.s.

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KOW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako 01 i 02 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

MN/U38,
KOW8,

MN/U37,
K0028,
K0025,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U, KOD,
KOW,TR

1) Uwaga nieuwzględniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzgledniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
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obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..

16

A.S.

K.S.

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KDWa
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdtuż terenu

MN/U38,
KDW8,

MN/U37,
KDD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U38,
KDW8,

MN/U37,
KDD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U, KDD,
KDW,TR

MN/U, KDD,
KDW,TR

1J Uwaga nieuwzględniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzgledniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3! Uwaga uwzgledniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzgledniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6! Uwaga uwzgledniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1! Uwaga nieuwzqledniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzgledniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3! Uwaga uwzgledniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaoa uwzo/edniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
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z.ś.

M.T.
K.T.

K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KOW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KOW8

MN/U38,
KOW8,

MN/U37,
KOD28,
KOD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U38,
KOW8,

MN/U37,
K0028,
K0025,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U, KOD,
KDW,TR

MN/U, KOD,
KOW,TR

na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzgledniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzgledniona - plan umożliwia realizaCję rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzględniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów Odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
cęlu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegy na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzqledniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzgledniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
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V.Z.

R.Z.

3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
K0028 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek polożonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KOD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KOW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5) Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.

MN/U38,
KOW8,

MN/U37,
KDD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U38,
KOWa,

MN/U37,

MN/U, KDD,
KOW,TR

MN/U, KOD,
KDW,TR

odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
41 Uwaga uwzględniona - projękt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN1U37.
6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzględniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2/ Uwaga nieuwzględniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów meChanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10 m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzgledniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szęregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..
1/ Uwaga nieuwzgledniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.



T.W.

Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2) Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8
3} Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Ichorka
5} Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami
wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4

21 1) Projekt planu nie proponuje rowu D biegnącego
od zbiornika 1, przecinającego ul. Tchorka i
biegnącego na tyłach działek położonych przy ul.
Jaśminowej za ich tylna granicą. Projekt planu nie
odzwierciedla koncepcji odprowadzania wód
opadowych i roztopowych.
2} Projekt planu nie proponuje zmiany szerokości
drogi i jej zmiany na KDD wraz z wybudowaniem
odpowiedniej infrastruktury odprowadzającej wodę
opadową i roztopową - dotyczy drogi KDW8
3) Projekt planu nie proponuje realizacji obu
kolektorów wody oznaczonych jako D1 i D2 w
koncepcji.
4) Projekt planu nie proponuje odpowiedniej
infrastruktury odprowadzającej wodę opadową i
roztopową z ulicy Tchorka.
5} Głębokość działki usytuowanej wzdłuż terenu
KDD28 oraz ustalenia parametrów zabudowy są
wskazaniem do sytuowania zabudowy szeregowej
i segmentowej.
6) Na obszarze objętym niniejszymi uwagami

KDD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U38,
KDW8,

MN/U37,
KDD28,
KDD25,
MN/U35,

MN/U36, TR4,
MN/U31

MN/U, KDD,
KDW,TR

21 Uwaga nieuwzgledniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojazdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmnięjszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie iei szczeoółoweqo przebiequ na rysunku planu ..
1) Uwaga nieuwzqledniona - plan umożliwia realizację rowu odwadniającego
na terenie drogi KDD28, jednocześnie spełniając postanowienia koncepcji
odwodnieniowej.
2) Uwaga nieuwzgledniona - ul. Jaśminowa nie spełnia parametrów
szerokościowych, aby uznać ją za drogę publiczną. Ponadto droga publiczna
generuje większy ruch pojaZdów mechanicznych aniżeli droga wewnętrzna.
Lokalizacja drogi publicznej w ul. Jaśminowej wiązałaby się z jej
poszerzeniem do szerokości 10m, a tym samym z przebudową istniejącej
infrastruktury i zagospodarowanych posesji. Koncepcja odwodnieniowa
zakłada poprowadzenie w ul. Jaśminowej podziemnego kolektora
odwadniającego i połączenie z zaplanowanym systemem rowów
odwadniających, co dopuszcza opracowany projekt planu.
3) Uwaga uwzględniona - Koncepcja odwodnieniowa zakłada
poprowadzenie w ul. Tchorka podziemnych kolektorów odwadniających i
połączenie z zaplanowanym systemem rowów odwadniających i plan to
umożliwia.
4) Uwaga uwzględniona - projekt planu dopuszcza realizację infrastruktury
na terenach dróg.
5) Uwaga uwzględniona - możliwe jest zmniejszenie linii zabudowy do 4 m w
celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia budynków
bardziej na północ. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz



wskazano tylko jeden rów otwarty - TR4 sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U37.
6) Uwaga uwzględniona - projękt planu dopuszcza realizację infrastruktury
technicznej w tym rowów na terenach dróg, a jednocześnie nie jest
obligatoryjne wskazanie jej szczegółowego przebiegu na rysunku planu ..

22 Uwaga czę_ściowo uwzqlę_dniona - zmieniono szerokość rowu
melioracyjnego na działce nr 7/9, co pozwoli na lokalizację przedstawionego

K.ś Wniosek o zmianę formy oraz przebiegu rowu Działka 7/9, projektu budynku. Lokalizacja rowu w obecnej lokalizacji jest poparta

melioracyjnego obręb 11 MN/U, TR sporządzoną koncepcją odwodnieniowEt zaplanowanym układem drogowym
i własnościowym. Rozwiązanie umożliwia odprowadzanie większości wód
opadowych poza teren działki 7/9, co z uwagi na jej sztuczne ukształtowanie
terenu nie byłoby możliwe przy kanale zamkniętym.

23 Uwaga .. uwzg_l§dniona zmieniono szerokość rowuCZę_SCIOWO -
melioracyjnego na działce nr 7/9. Lokalizacja rowu w obecnej lokalizacji jest

A.Ś. Wniosek o zmianę formy oraz przebiegu rowu Działka 7/9, MN/U, TR poparta sporządzoną koncepcją odwodnieniową, zaplanowanym układem
melioracyjnego obręb 11 drogowym i własnościowym. Rozwiązanie umożliwia odprowadzanie

większości wód opadowych poza teren działki 7/9, co z uwagi na jej sztuczne
ukształtowanie terenu nie byłoby możliwe przy kanale zamkniętym.

24 Brak zgody na sytuowanie zabudowy MN/U- Uwaga częściowo uwzględniona - obniżono wysokość zabudowy do 2

Mieszkańcy ul. wielorodzinnej, zabudowy wysokiej na działkach
zabudowa do kondygnacji. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz

Daliowej sąsiadujących z naszymi posesjami. Wnosimy o MN/U33 trzech sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U33.
dopuszczenie sytuowania zabudowy parterowej
na działkach sąsiednich. kondygnacji

25 Uwaga nieuwzględniona - Lokalizacja drogi KDD27 w obecnej lokalizacji jest

1) Wniosek o przesunięcie części drogi KDD27 w MN/U- poparta sporządzoną koncepcją odwodnieniowEt zaplanowanym układem

Mieszkańcy ul. kierunku północnym. zabudowa do drogowym (droga KDD27 stanowić będzie jeden ciąg komunikacyjny z drogą

Daliowej 2) Wniosek zakaz sytuowania zabudowy MN/U33 trzech składającą się z działek nr 60/18 i60/20 obr 11) iwłasnościowym.o Uwaga cześciowo uwzględniona - obniżono wysokość zabudowy do 2szeregowej i wysokiej zabudowy jednorodzinnej. kondygnacji kondygnacji. Jednocześnie projekt planu wprowadzać będzie zakaz
sytuowania zabudowy szeregowej na terenie MN/U33.

26 Uwaga nieuwzq/ę_dniona - wprowadzenie zabudowy wielorodzinnej nie
spowoduje spadku wartości nieruchomości. Aktualnie obserwowane jest

Brak zgody na zmianę przeznaczenia terenu Działka 59/9, ponadprzeciętne zapotrzebowanie na takie przeznaczenie. Lokalizacja
H.K. zabudowy jednorodzinnej na teren zabudowy

obręb 2 MW budynków mieszkalnych jednorodzinnych pomiędzy wysokim nasypem
wielorodzinnej. wiaduktu ul. Nasie/skiej, obwodnicą miasta i terenem wielorodzinnym nie

będzie dobrym rozwiązaniem z punktu widzenia zagospodarowania
przestrzennego, zatem zasadne jest zachowanie terenu MW7.

27 Uwaga częściowo uwzględniona - obecny kształt planu jest wynikiem uwag
złożonych do projektu poprzednio wyłożonego do publicznego wglądu.

1) Wniosek o sporządzenie planu w kształcie jak z Wprowadzono korekty dotyczące możliwości zmniejszenia linii zabudowy do
M.D. pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu. MN/U37 MN/U 4 m w celu powiększenia głębokości terenu budowlanego i odsunięcia

budynków bardziej na północ. Jednocześnie skorygowany projekt planu
wprowadzać będzie zakaz sytuowania zabudowy szeregowej na terenie
MN/U37.
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POLDOM Mazowsze
Sp. zo.o.

1) Wniosek o zmianę przebiegu części drogi
KDD27 - przesunięcie na działkę 36/2.
2) Wniosek o rozważenie możliwości lokalizacji
drogi gminnej wzdłuż ul. Imbirowej do drogi
KDD27.
3) Wniosek o usytuowanie dojścia lub dojazdu do
terenu ZP3 poprzez działkę 40/13.
4) Wniosek o usytuowanie drogi pomiędzy ul.
Ogrodową i ul. Zakroczymską na działkach 60/18,
60/20.

37/2,40/13,
60/18, 60/20

MN/U, zr,
KDD

1) Uwaga nieuwzg/ędniona - Lokalizacja drogi K0027 w obecnej lokalizacji
jest poparta sporządzoną koncepcją odwodnieniową, zaplanowanym
układem drogowym (droga K0027 stanowić będzie jeden· ciąg
komunikacyjny z drogą składającą się z działek nr 60/18 i 60120 obr 11) i
własnościowym.
2) Uwaga cześciowo uwzględniona - ul. Imbirowa będzie pełniła funkcję
drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KOW.
3) Uwaga uwzględniona - uwagę należy uwzględnić, wprowadzając na
części działki 40/13 łączącej projektowany park i ul. Ogrodową teren
funkcjonalny ciągu pieszo-rowerowego.
4) Uwaga częściowo uwzględniona - droga składająca się z działek nr 60/18,
60120 będzie pełniła funkcję drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KOW,
wzbogaci jednocześnie zaplanowany układ drogowy.

29
A.P.

Wniosek o Usunięcie zapisów dot. minimalnej
powierzchni placów zabaw lub zmianę nazwy
"plac zabaw" na inna

MW MW
Uwaga częściowo uwzględniona - częściowo zapisy ulegną modyfikacji w
zakresie nakazanej powierzchni placów zabaw umożliwiając realizację
innych form rekreacyjnych.
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