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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 09.05.2016 

Wnosi o zmniejszenie szerokości 
terenu zieleni łęgowej w granicach 
posesji, których szerokość nie jest 
niczym uzasadniona. 

667 

23MU - tereny zabudowy 
mieszkaniowo usługowej,  
18ZŁ - tereny zieleni łęgowej 
w dolinach rzek i potoków. 

  
Uwaga nieuwzględniona, szerokość pasa 
zieleni łęgowej została wyznaczona zgonie 
z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nędza. 

2 

2 09.05.2016 
Wnosi o wyłączenie działki spod 
ochrony konserwatorskiej strefą B. 

667 

23MU - tereny zabudowy 
mieszkaniowo usługowej,  
18ZŁ - tereny zieleni łęgowej 
w dolinach rzek i potoków. 

  

Uwaga nieuwzględniona, granica strefy "B" 
pośredniej ochrony konserwatorskiej została 
wyznaczona zgodnie z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nędza i projekt planu 
uzyskał pozytywne uzgodnienie ze Śląskiem 
Wojewódzkim Konserwatorem zabytków 
w Katowicach.  

3 

3 09.05.2016 

1) Uważa, że działki nie leżą 
w strefie ochrony krajobrazu. 

2) Wnosi i o usunięcie strefy 
technicznej. 

3) Uważa, że działkę nr 16 stanowi 
grunt rolny, a nie leśny. 

4) Uważa, że zapis dotyczący 
zakazu zabudowy na terenach R 
- rolnych jest niezgodny z 
prawem i orzeczeniem sądu. 

533/1,  
478/1,  

2/8,  
5/1,  
7/1,  

13/5,  
13/6,  
11,  
9,  
16,  
17 

21R - 22R - tereny rolnicze, 
2ZL - tereny lasów. 

  

Ad. 1) Strefy ochrony krajobrazu zostały 
wyznaczone zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nędza. 
Ad. 2) Strefa techniczna od napowietrznych 
linii elektroenergetycznych została pokazana 
informacyjnie na rysunku planu, aby 
pozostawić niezabudowany teren umożliwiając 
operatorowi dostęp w celu naprawy i remontu 
sieci. 
Ad. 3) Działkę nr 16 wymienioną w treści 
uwagi włączono do terenów R - rolniczych. 
Ad. 4) Tereny R - rolnicze, jako tereny 
wyłączone z zabudowy zostały wyznaczone 
zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Nędza. Dopuszczenie zabudowy na 
tych terenach naruszałoby ustalenia studium. 
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