ZALACZNIK NR 1
DO ZARZADZENIA NR 0050/ .M.
/2015
Wojta Gminy Popiejpw
z dnla. Ajfi

WYKAZ UWAG ZGLOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM DO WYLOZONEGO DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU STUDIUM
UWARUNKOWAN I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY POPIELOW

Up.

Data
wptywu
uwagi

1.

2.

Nazwisko i imi?,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
(adresy w
dokumentacji
planistycznej)

3.
[...]*

1.

18.02.2014
[,..]*

2.

24.02.2014

Tre£6 uwagi

4.

Oznaczenie
nieruchomo^ci
ktdrej dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomoSci,
kt6rej dotyczy
uwaga

5.

6.

Zmiana przeznaczenia dziatki na
budowlanq.

Dz. 584/110
Dz. 586/110
Popielow

Zmiana funkcji dziatki na ustugow^
- ustugi motoryzacyjne
(przeznaczenie podstawowe) z
mozliwosci^ rozbudowy i
przebudowy istniejacego zaktadu.

Dz. 1203/1
Dz. 1203/4
Stare Siofkowice

R
MN

28.02.2014

uwaga
nieuwzgl§dniona

7.

8.

+/-

Uwagi

11,
584/110, 586/110 - Uwaga uwzgledniona czesciowo.
Cz^sc
dziatki
przeznaczono
pod
zabudow^
mieszkaniow^. Pozostata czesc dziatki lezy na terenach
otwartych, cennych dla zachowania bioroznorodnosci.
Dz. 1203/1 -Uwaga uwzgledniona.
Dz. 1203/4 - Brak mozliwosci zlokalizowania dziatki.

U

Dz. 76/3

R

Dz. 143
Lubienia

ZL

+

Dz. 76/3 - Uwaga uwzgledniona.

+

Dz. 143 - Uwaga uwzgledniona.

+

Dz. 45/2 - Uwaga uwzgledniona.

Zmiana funkcji dziatek na
rolnicza..

28.02.2014

[-.]*
4.

uwaga
uwzgl?dniona

+

[...]*

3.

Rozstrzygniecie Wojta w
sprawie rozpatrzenia
uwagi

Zmiana przeznaczenia dziatki na
budowlana. (zabudowa
jednorodzinna + dziatalnosc
gosp.)..

Dz. 45/2
Nowe Siotkowice

ZL

Lp.

Data
wptywu
uwagi

1.

2.

Nazwisko i imi?,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
(adresy w
dokumentacji
planistycznej)

3.

_
Tresc uwagi

4.

nieruchomoSci
ktdrej dotyczy
uwaga

5.

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomoSci,
kt6rej dotyczy
uwaga

6.

Rozstrzygni^cie W6jta w
sprawie rozpatrzenia
uwagi
uwaga
uwzgl?dniona

uwaga
nieuwzgl$dniona

7.

8.

[-••I*

5.

28.02.2014

Zmiana funkcji dziatek na rolnicza..

Dz. 76/1
Dz. 156
Lubisnia

Zmiana funkcji dziatek na
rekreacyjna. lub pozostawienie
funkcji rolniczej.

Dz. 243/23
Dz. 244/23
Dz. 251/23258/23
Dz. 260/23
Dz. 262/23
Dz. 263/23
Popielow

[.-]*

6.

28.02.2014

R
ZL

+/-

Zmiana funkcji dziatek na
mieszkaniow^ lub pozostawienie
funkcji rolniczej.

Dz. 414
Dz. 432
Lubienia

Zmiana funkcji dziatek na rolnicza..

Dz. 78
Dz. 3
Dz. 5-10
Lubienia

ZL

+/-

[...]*

6B 28.02.2014

+/-

R
ZL

I-]*
7.

05.03.3014

Zmiana przeznaczenia dziatki na
budowlana..

Dz. 160
Stobrawa

R
U

Uwagi

-•

11.

Dz. 76/1 - Uwaga uwzgledniona czesciowo. Cz^sc
dziatki przeznaczono pod rol$. Pozostata. czesc dziatki
przeznaczono pod las. Takie przeznaczenie dziatki
wynika z przebiegu granicy polno-lesnej ustalonej dla
gminy Popielow.
Dz.
156 Uwaga
nieuwzgledniona. Dziatk§
przeznaczono pod las. Takie przeznaczenie dziatki
wynika z przebiegu granicy polno-lesnej ustalonej dla
gminy Popielow.

Dz. 243/23, 244/23, 251/23-258/23, 260/23, 262/23,
263/23 - Uwaga nieuwzgledniona. Dziatki przeznaczono
pod las. Takie przeznaczenie dziatki wynika z przebiegu
granicy polno-lesnej ustalonej dla gminy Popielow.
Ponadto w chwili obecnej teren ten jest juz czesciowo
zalesiony.

[-.-]*

6A 28.02.2014

jWi

Dz. 414 - Uwaga uwzgl^dniona.
Dz.
432 Uwaga
nieuwzgledniona
Dziafke^
przeznaczono pod las. Takie przeznaczenie dziafki
wynika z przebiegu granicy polno-lesnej ustalonej dla
gminy Popielow. Ponadto dziatka jest w chwili obecnej
zalesiona i znajduje si§ w granicach Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego. Takie przeznaczenie dziatki
przyczyni sie do ochrony terenow cennych przyrodniczo
i do zachowania bioroznorodnosci.
Dz. 78 - Uwaga uwzgledniona.
Dz. 3-10
Uwaga
nieuwzgledniona.
Dziatki
przeznaczono pod las. Takie przeznaczenie dziatek
wynika z przebiegu granicy polno-lesnej ustalonej dla
gminy Popielow. Ponadto dziatka znajduje sie w
sa.siedztwie uzytku ekologicznego, w bezposrednim
sa.siedztwie obszaru Natura 2000 ..tqki w okolicach
Kartowic nad Stobrawa." PLH160012, w granicach
Stobrawskiego
Parku
Krajobrazowego.
Takie
przeznaczenie dziatki przyczyni sie_ do ochrony terenow
cennych
przyrodniczo
i
do
zachowania
bioroznorodnosci.

Dz. 160 - Uwaga uwzgledniona czesciowo. Cz^sc
dziatki przeznaczono pod zabudow^ ustugow^ z
zapisami jak w studium dla terenow usfugowych . W
ramach tego przeznaczenia dopuszcza sie_ zabudowe
mieszkaniowa.. Pozostata czesc dziatki to tereny otwarte

Lp.

Data
wptywu
uwagi

1.

2.

Nazwisko i imie,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
(adresy w
dokumentacji
planistycznej)

3.

Tre§6 uwagi

4.

Oznaczenie
nieruchomosci
ktdrej dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomoSci,
kt6rej dotyczy
uwaga

5.

6.

Rozstrzygni^cie W6jta w
sprawie rozpatrzenia
uwagi
uwaga
uwzgl?dniona

uwaga
nieuwzgl?dniona

7.

8.

+/-

[...]*
8.

05.03.3014

Zmiana funkcji dziatki oraz dziatek
przylegtych na ustugowq.

Dz. 248
Kartowice

MN

Zmiana funkcji dziatek na rolnicza,.

Dz. 76/2
Dz. 80-84
Lubienia

R
R
ML

Dz. 892
Stare Siotkowice

P
R

Dz. 893
Stare Siotkowice

R
P
MN

[..,]*

9

05.03.3014

[...]*
10. 07.003.2014

[...]'
11. 07.003.2014

[...]*
12. 07.003.2014

[...]*
13. 12.003.2014

[...]*

Zmiana funkcji dziatki w catosci na
przemystowa^ z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej do 10%
pow. terenu.
Zmiana funkcji dziatki w catosci na
przemystowa^ z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej do 10%
pow. terenu.

Dz. 877/186
Dz. 878/186
Dz. 646/186648/186
Popiel6w

R

Zmiana przeznaczenia dziatek pod
zabudowy zagrodowa..

Dz. 156/2
Czesc Dz. 59/3
Czesc Dz. 60
Kuznica Katowska

R
MR

Zmiana funkcji dziatek na
przemystowa..

Dz. 262/4

MNU

Rozpatrzenie mozliwosci lokalizacji
pawilonu wielkopowierzchniowego
wraz z parkingiem (wjazd z drogi
gtownej).

Wyt^czenie dziatki z (erenow
przemystowych.

Dz. 177/3

P

Pozostawienie dziatki jako teren
lasu.

Dz. 176/4

P

14. 15.03.2014

+/-

Uwagi

11.

Dz. 248 - Uwaga uwzgledniona czesciowo. Dzialke
przeznaczono pod zabudowy mieszkaniowa,. W ramach
tego przeznaczenia moze bye prowadzona nieucia.zliwa
dziatalnosc ustugowa i rzemieslnicza. Zakazuje sie
natomiast
ucia.zliwej
dziatalnosci
ustugowej
i
rzemieslniczej.
Dz.76/2 - Uwaga uwzgl^dniona.
Dz. 80-84 - Uwaga uwzgledniona czesciowo. Czesc
dziatek
przeznaczono pod zabudowy
rekreacji
indywidualnej zgodnie z obecnym przeznaczeniem w
obowia.zuJ3cym miejscowym planie. Pozostata czesc
dziatki przeznaczona jest pod role..

+

Dz. 892 - Uwaga uwzgledniona.

+

Dz. 893 - Uwaga uwzgl^dniona.

+

Dz. 877/186 - Uwaga uwzgl^dniona czesciowo. Czesc
dziatki przeznaczono pod zabudowy ustugow^.
Pozostata cze^sc dziatki to tereny otwarte, cenne dla
zachowania bioroznorodnosci i przewietrzania terenow
mieszkaniowych.
Dz. 878/186, 646/186-648/186 - Uwaga uwzgledniona
Dz. 156/2, 59/3, 60- Uwaga uwzgledniona.

+

Dz. 262/4 - Uwaga uwzgledniona.

+/-

Dz. 177/3 Uwaga nieuwzgledniona. Dziatke
przeznaczono pod zabudowe produkcyjna. zgodnie z
obowia,zuja.cym
miejscowym
planem.
Zmiana
przeznaczenia na tereny niezainwestowane b^dzie
wi^zac sie ze spadkiem wartosci nieruchomosci, a co za
tym idzie z postepowaniem odszkodowawczym.
Dz. 176/4 Uwaga nieuwzgledniona. Dziatke
przeznaczono pod zabudowe produkcyjna. zgodnie z
obowi^zujaicym
miejscowym
planem.
Zmiana
przeznaczenia na tereny niezainwestowane bedzie
wiazac sie ze spadkiem wartosci nieruchomosci, a co za
tym idzie z postepowaniem odszkodowawczym.

Lp.

Data
wptywu
uwagi

1.

2.

Nazwisko i imie,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
(adresy w
dokumentacji
planistycznej)

3.

Tre£c uwagi

4.

Oznaczenie
nieruchomosci
kt6rej dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomo£ci,
kt6rej dotyczy
uwaga

5.

6.

Pozostawienie rolniczej funkcji
dziatki.

Dz. 176/3
Kurznie

P

Zmiana przeznaczenia dziatki na
budowlana..

Dz. 38/2
Stare Kolnie

R
RM

Zmiana funkcji dziatki na
mieszkaniowa..

Dz. 455/108
Popielow

MN

[...]*
15. 17.03.2014

16. 17.03.2014

[...]*

Rozstrzygniecie W6jta w
sprawie rozpatrzenia
uwagi
uwaga
uwzgledniona

uwaga
nieuwzgledniona

7.

8.

+

+

Dz. 39/2 Uwaga
nieuwzgledniona. Dziatka
zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla
zachowania
bioroznorodnosci,
w
bezposrednim
sa.siedztwie linii wysokiego napiecia. Czesc dziatki
zlokalizowana jest w otulinie biologicznej cieku.
Dz. 336-338 - Uwaga uwzgledniona.

+/-

18. 19.03.2014

[...]*

[...]*
19. 25.03.2014

Zmiana funkcji dziafki na
mieszkaniowa. jednorodzinna..

Dz. 39/2
Stare Kolnie

R

Zmiana funkcji dziatki n ustugowa
z dopuszczeniem ustug
rzemieslniczych.

Dz. 336-338
Lubienia

MN

Zmiana przeznaczenia dziatki z
rolniczej na budowlana..

Dz. 150
Kartowice

R
MN

Zmiana funkcji dziatek na
mieszkaniowo-ustugowa., wcatosci
lub w cz^sci bezposrednio
przylegaja.cej do drogi.

Dz. 1132/1
Dz. 1132/2
Stare Siotkowice

R

Zmiana funkcji dziatki na
mieszkaniowo-ustugowa..

Dz. 321/1
Kurznie

R

Zmiana funkcji dziatki:
dopuszczenie ustug (ustugi
mechaniczne).

Dz. 295
Lubienia

MN

Zmiana przeznaczenia dziatki na
budowlana. (budowa garazu).

Dz. 269/3
Popielowska
Kolonia

R

Zmiana przeznaczenia dziatki na
budowlana..

Dz. 58
Stare Kolnie

R

+/-

[...]*

20. 27.03.2014

[...]*
21. 31.03.2014

22. 03.04.2014

[...]*
[...]*

23. 04.04.2014

24. 04.04.2014

+/-

+

+/-

[...]*

11.

Dz. 176/3 Uwaga nieuwzgledniona. Dziatk§
przeznaczono pod zabudow? produkcyjna. zgodnie z
obowia.zuja.cym
miejscowym
planem.
Zmiana
przeznaczenia na tereny niezainwestowane bedzie
wia,zac si$ ze spadkiem wartosci nieruchomosci, a co za
tym idzie z postepowaniem odszkodowawczym.
Dz. 38/2 - Uwaga uwzgledniona czesciowo. Czesc
dziatki przeznaczono pod zabudow? zagrodowa..
Pozostata czesc dziatki to tereny otwarte, cenne dla
zachowania bioroznorodnosci i przewietrzania terenow
mieszkaniowych.
Dz. 455/108 - Uwaga uwzgledniona.

[...]*
17. 17.03.2014

Uwagi

Dz. 150 - Uwaga uwzgledniona czesciowo. Czesc
dziatki przeznaczono pod zabudow^ mieszkaniowa..
Pozostata czesc dziatki to tereny otwarte, cenne dla
zachowania bioroznorodnosci.
Dz. 1132/1 - Uwaga uwzgledniona czesciowo. Czesc
dziatki przeznaczono pod zabudow^ mieszkaniowoustugowa.. Pozostata czesc dziatki to tereny otwarte,
cenne dla zachowania bioroznorodnosci.
Dz. 1132/2 - Uwaga nieuwzgledniona. Dziatka
zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla
zachowania bioroznorodnosci i przewietrzania terenow
mieszkaniowych.
Dz. 321/1 Uwaga nieuwzgledniona. Dziatka
zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla
zachowania bioroznorodnosci i przewietrzania terenow
mieszkaniowych.
Dz. 295 - Uwaga uwzgledniona.

Dz. 269/3 - Uwaga uwzgledniona czesciowo. Czesc
dziatki przeznaczono pod zabudow^ mieszkaniowoustugowa.. Pozostata czesc dziatki zlokalizowana jest na
terenach
otwartych,
cennych
dla zachowania
bioroznorodnosci.
Dz.
58 Uwaga
nieuwzgledniona.
Dziatka
zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla
zachowania
bioroznorodnosci,
w
bezposrednim
sa.siedztwie linii wysokiego napiecia. Czesc dziatki
zlokalizowana iest w otulinie bioloqicznei cieku.

Lp.

Data
wptywu
uwagi

1.

2.

Nazwisko i imi$,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
(adresy w
dokumentacji
planistycznej)

3.
[-.]*

25. 05.04.2014

[...]*
26. 06.04.2014

Oznaczenie
nieruchomosci
kt6rej dotyczy
uwaga

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomoSci,
kt6rej dotyczy
uwaga

5.

6.

Brak zgody na projektowany
przebieg drogi KWD - propozycja
likwidacji planowanego osiedla, do
ktbrego dojazd zapewniony jest z
ww. drogi.

Dz. 1063/8
Stare Siotkowice

MN

Zmiana funkcji dziatki z rolnej na
uslugowo-mieszkaniowa,.

Dz. 151
Dz. 152
Kaniow

R

Przeznaczenie dzialki pod
produkcj§ elektryczna. fotowoltaika.

Dz. 135/19
Kani6w

R

Brak zgody na projektowany
przebieg drogi KWD - propozycja
likwidacji planowanego osiedla, do
kt6rego dojazd zapewniony jest z
ww. drogi.
Pozostawienie ul. Stonecznej o
szer. 6m w liniach
rozgraniczaja,cych.

Dz. 1063/61063/8
Stare Siotkowice

MN

Dz. 181-184

R

Dz. 185
Rybna

MNU

Tresc uwagi

4.

Rozstrzygni^cie W6jta w
sprawie rozpatrzenia
uwagi
uwaga
uwzgledniona

uwaga
nieuwzgl§"
dniona

7.

8.

+/-

[.-.]*
26A 06.04.2014

[...]*

27. 07.04.2014

Zmiana funkcji dziatek na
mieszkaniowo-usfugow^.

29. 07.04.2014

30. 09.04.2014

[.-]*

Zmiana funkcji dziatki na
przemystowa..

Dz. 250/1
Dz. 250/2
Kurznie

MNU

[...]*

Zmiana funkcji dziatki na
ustugowo-produkcyjna. lub
produkcyjna..

Dz. 262/4

MNU

Zmiana przeznaczenia dziatki na
droge klasy L (umozliwienie
wykonania jezdni o szer. min. 6,5
m oraz pasa postojowego o szer.
2,5m).

Dz. 259
Dz. 257/4
Czesc Dz. 262/3
Cz^sc Dz. 262/4

MNU

11.
Dz. 1063/8 - Wniosek nie dotyczy zmiany studium.
SUiKZP
okresla
polityk?
przestrzenna. gminy.
Szczegotowe rozwi^zanie przebiegu drog okreslane jest
na etapie sporza^dzania planu miejscowego. SUiKZP
dopuszcza ksztattowanie, doprecyzowanie lub zmiane
przebiegu, a takze likwidacje ci^gow komunikacyjnycn
na etapie sporzqdzania miejscowego planu.
Dz. 151, 152 - Uwaga uwzgl^dniona czesciowo. Dziatki
przeznaczono pod zabudow^ zagrodow^. W ramach
tego przeznaczenia mozna realizowac budynki
mieszkalne oraz ustugi.
Dz. 135/19 - Uwaga nieuwzgl^dniona. Dziatka
zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla
zachowania bioroznorodnosci, w bliskim s^siedztwie
istniejqcej i projektowanej zabudowy. SUiKZP wskazuje
tereny pod lokalizacj^ farm fotowoltaicznych. Lokalizacja
ta zostata uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem
Ochrony Srodowiska w Opolu.
Dz. 1063/6-1063/8 - Wniosek nie dotyczy zmiany
studium. SUiKZP okresla polityk§ przestrzennq gminy.
Szczegotowe rozwiqzanie przebiegu drog okreslane jest
na etapie sporza.dzania planu miejscowego. SUiKZP
dopuszcza ksztattowanie, doprecyzowanie lub zmiane
przebiegu, a takze likwidacj? ciqgow komunikacyjnych
na etapie sporza.dzania miejscowego planu.

+

Dz. 181-184 - Uwaga nieuwzgl^dniona. Dziatka
zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla
zachowania bioroznorodnosci. W granicach dziatki
wystepuja, gleby chronione klasy bonitacyjnej l-lll.
Dz. 1 85 - Uwaga uwzgledniona.

+

Dz. 250/1 , 250/2 - Uwaga uwzgledniona.

+

Dz. 262/4 - Uwaga uwzgledniona.

[...]*
28. 07.04.2014

Uwagi

Dz. 259, 257/4, 262/3, 262/4 - Wniosek nie dotyczy
zmiany studium. SUiKZP okresla polityk^ przestrzenn^
gminy.
Szczegotowe rozwi^zanie przebiegu drog
okreslane jest
na etapie sporza,dzania planu
miejscowego.
SUiKZP
dopuszcza ksztattowanie,
doprecyzowanie lub zmiane^ przebiegu, a takze
likwidacj^
cia^gow
komunikacyjnych
na etapie /
sporz^dzania miejscowego planu.
'

-At

Lp.

Data
wplywu
uwagi

1.

2.

Nazwisko i imi§,
nazwa jednostki
organizacyjnej i
(adresy w
dokumentacji
planistycznej)

31. 10.04.2014

3.

[...]*

5.

6.

Zmiana przeznaczenia dziatki na
drog§ klasy D (jezdnia o szer. min.
6,0 m + ew. pas postojowy o szer.
2,5 m na odcinku terenow o
funkcji produkcyjnej).

Cz^sc Dz. 247

MNU

Zmiana funkcji dziatki na
produkcyjna..

Dz. 262/3
Kurznie

MNU

Zmiana przeznaczenia dziatki na
budowlana,.

Dz. 145
Kartowiczki

R

Zmiana przeznaczenia dziatki na
budowlana..

Dz. 151
Kartowice

R
MN

[...]*

Zmiana przeznaczenia dziatek w
catosci na budowlane.

Dz. 1192
Dz. 1193
Stare Siotkowice

R
MN

[...]*

1. Zmiana przeznaczenia dziatki na
budowlana. (pom. gosp, zabudowa
ustugowa: biura).
2. Zmiana uktadu
komunikacyjnego, tak aby
projektowana droga nie rozdzielata
dziatek 1069/66 11070/66.
Zmiana funkcji dziatki na
mieszkaniowa..

[..-]*
33. 17.04.2014

35. 17.04.2014

[...]*

uwaga
uwzgledniona

uwaga
nieuwzgledniona

7.

8.

+

+

Dz. 1069/66
Popiel6w

ZL

Dz. 64
Popielow

ZL

Uwagi

11.

Dz. 247 -Wniosek nie dotyczy zmiany studium. SUiKZP
okresla polityk^ przestrzenna, gminy.
Szczegotowe
rozwi^zanie przebiegu drog okreslane jest na etapie
sporzqdzania planu miejscowego. SUiKZP dopuszcza
ksztattowanie, doprecyzowanie lub zmiany przebiegu, a
takze likwidacje ci^gow komunikacyjnych na etapie
sporza.dzania miejscowego planu.
Dz. 262/3 - Uwaga uwzgledniona.
-

Stobrawski Park
Krajobrazowy

32. 10.04.2014

35A 17.04.2014

4.

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomosci,
kt6rej dotyczy
uwaga

Uwzgl^dnienie w zapisach
Studium rozporza.dzenia Nr
0151/P/19/06Wojewody
Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r.
w sprawie Stobrawskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj.
Op. Nr 33, poz.1136) oraz Nr
0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia
2007 r. w sprawie ustanowienia
planu ochrony dla Stobrawskiego
Parku Krajobrazowego (Dz. Urz,.
Woj. Op. Nr4, poz. 76).

[.-]*

34. 17.04.2014

TreSc uwagi

Oznaczenie
nieruchomosci
kt6rej dotyczy
uwaga

Rozstrzygniecie W6jta w
sprawie rozpatrzenia
uwagi

Dz.
145 Uwaga
nieuwzgl^dniona.
Dziatka
zlokalizowana jest na terenach otwartych, cennych dla
zachowania bioroznorodnosci.
Uwaga uwzgledniona.

+

Dz. 151 - Uwaga uwzgledniona cz^sciowo. Cz^sc
dziatki przeznaczono pod zabudow§ mieszkaniowa..
Pozostata cz^sc dziatki zlokalizowana jest na terenach
otwartych, cennych dla zachowania bioroznorodnosci.
Dz. 1192, 1193 -Uwaga uwzgledniona.

+

Dz. 1069/66 - Uwaga uwzgl^dniona.

+

Dz. 64 - Uwaga uwzgl^dniona.

+/-

* wyta.czenie jawnosci wzakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr. 101, poz. 926

z pozn. zm.).

