
ZARZĄDZENIE NR 0050.69.2017 

WÓJTA GMINY NĘDZA 

z dnia 22 luty 2017 roku 

 

 

w sprawie:  rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza 

 (zbieranie uwag od 2 stycznia 2017 r. do 14 lutego 2017 r.) 

 

Działając na podstawie: 

- art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 

z późn. zm.),  

- art. 7, art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.),  

- art. 42 pkt 1, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) 
 

zarządzam, co następuje 

 

§ 1. Postanawiam nie uwzględnić uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa Nędza, oznaczonych numerami 

1 i 2 według wykazu uwag. 

§ 2. Integralną częścią niniejszego zarządzenia jest wykaz uwag złożonych na podstawie art. 17 
pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 39 
ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do w/w 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla obszaru sołectwa 
Nędza. 

 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nędza 

Nr 0050.69.2017 z dnia 22 luty 2017 r.

(wyłożenie do publicznego wglądu od 2 stycznia 2017 r. do 31 stycznia 2017 r., zbieranie uwag do 14 lutego 2017 r.) 

L.P. 
NR 

UWAGI 

DATA 

WPŁYWU 

UWAGI 

TREŚĆ UWAGI 

OZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA 

NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

ROZSTRZYGNIĘCIE WÓJTA GMINY 

NĘDZA 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG UWAGI 

UWAGA 

UWZGLĘDNIONA 

UWAGA 

NIEUWZGLĘDNIONA 

1 

1 13.01.2017 

Wnioskuje o zmianę przeznaczenia 
terenu na teren zabudowy 
mieszkaniowej wraz z usługową. 
W nowopowstałym budynku 
zamierza otworzyć działalność 
usługową i handlową. 

900/32 

50MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  
dla uzupełnienia istniejącej 
zabudowy 

  

Uwaga bezprzedmiotowa - wymieniona działka 
znajduje się poza granicami terenów 
wyznaczonymi do ponownego wyłożenia do 
publicznego wglądu. 
Zgodnie z zapisami planu na terenach MN1 
dopuszcza się zabudowę usługową, jako 
uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

2 

2 13.01.2017 

Wnioskuje o zmianę przeznaczenia 
terenu na teren zabudowy 
mieszkaniowej wraz z działalnością 
usługowo-handlową. 

899/18 
900/10 

48MN1 - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej  
dla uzupełnienia istniejącej 
zabudowy 

  

Uwaga bezprzedmiotowa - wymienione działki 
położone są poza granicami terenów 
wyznaczonymi do ponownego wyłożenia do 
publicznego wglądu. 
Zgodnie z zapisami planu na terenach MN1 
dopuszcza się zabudowę usługową, jako 
uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Załączniki: 

- uwagi zamieszczone w wykazie 

 


