WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTW GMINY KRZESZOWICE ORAZ PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
SOŁECTWO CZERNA

Nr uwagi

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

3

Treść uwagi

4

Rozstrzygnięcie
Rozstrzygnięcie Rady
Ustalenia projektu
Burmistrza
Oznaczenie
Miejskiej w sprawie
planu dla
w sprawie
nieruchomości,
rozpatrzenia uwagi
nieruchomości,
rozpatrzenia uwagi
której dotyczy
której dotyczy
uwaga
uwaga
uwaga
uwaga
uwaga
uwaga
uwzględ- nieuwzględ- uwzględ- nieuwzględ-

5

6

niona

niona

niona

niona

7

8

9

10

Uwagi

1

2

1

2015-06-03

Prośba o przekwalifikowanie w całości
działki nr 1149 w Nawojowej Górze na
działkę budowlaną, częściowo już
zabudowaną.

1149

-

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

2

2015-06-05

Wniosek o przesunięcie linii zabudowy
MNR1 i objęcie w mpzp całej działki nr 1408
w Miękini jako działki budowlanej

1408

-

Miękinia
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

3

2015-06-05

Brak zgody na remont istniejącej
elektroenergetycznej linii napowietrznej
średniego napięcia SN-15kV w miejscowości
Miękinia na działce nr 1408 w takim
rozwiązaniu przesunięcia linii jaki został
przedstawiony przez firmę Elektro-EnergoProjekt s.c. (firmy realizującej zlecenie
Tauron Dystrybucja S.A).

1408

-

Miękinia
Uwaga nie dotyczy ustaleń planu

4

2015-06-05

Prośba o przekształcenie przeznaczenia
działki nr 1808/2 w Tenczynku w całości na
tereny MNR1 lub przesunięcie granicy
ZE/MNR1 w kierunku południowym (w
kierunku lasu) w ramach bieżącego projektu
mpzp miejscowości Tenczynek

1808/2

+

Tenczynek

5

2015-06-08

Brak zgody na wyznaczenie drogi pomiędzy
działkami nr 609/1 i 609/2 w Ostrężnicy i
wniosek o jej wykreślenie z projektu mpzp

609/1
609/2

+
+

Tenczynek

6

2015-06-08

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1260
w Woli Filipowskiej na tereny budowlane
MNR1 lub tereny zabudowy zagrodowej MR

1260

-

11

Wola Filipowska
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na

str. 1

1

2

7

2015-06-09

8

2015-06-09

9

2015-06-09

3

4

5

Prośba o ponowne rozpatrzenie
przeklasyfikowania pozostałej części działki
nr 1145 i 1146 w Nawojowej Górze z rolnej
na budowlaną.

1145

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1284
w Woli Filipowskiej na teren budowlany.
Klasa grunt jest IV, nie wymaga zgody
Ministra na odrolnienie. W studium działka
przewidziana jest jako teren budowlany.
Działka będzie miała uregulowany dostęp do
drogi publicznej poprzez ustanowienie
służebności drogi koniecznej (sprawa toczy
się Sądzie Rejonowym w Krakowie).

1284

+

Wola Filipowska

927

+

Sanka

1. Prośba o zmianę w mpzp dla działki nr
927 w Sance zgodnie z poprzednim jej
charakterem i przywrócenie jej charakteru
działki rolnej R2 z planowanego obecnie
jako tereny zieleni nieurządzonej ZE.
2. Prośba o wydzielenie z ww działki części
z przeznaczeniem na tereny zabudowy
mieszanej MNR pozwalającej na budowę
domu.

6

7

8
-

1146

-

+/-

9

10

11
tereny budowlane.
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

10

2015-06-09

Prośba o przekwalifikowanie pozostałej
powierzchni działki (nie ujętej jako
budowlaną) z rolnej na budowlaną.

1090

Wola Filipowska
Część działki zgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium, została
przekształcona na teren budowlany.

11

2015-06-12

Prośba o przekwalifikowania działki nr 279 w
Ostrężnicy z rolnej na budowlaną.

279

-

12

2015-06-11

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 832 w
Miękini w całości na działkę budowlaną.

832

-

13

2015-06-11

Prośba o wydzielenie w mpzpz działki nr
912/13 w Sance części budowlanej o pow. 15
arów, z przeznaczeniem pod zabudowę
budynku mieszkalnego.

912/13

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

14

2015-06-11

Prośba o wydzielenie w mpzp z działki nr
912/13 w Sance części budowlanej o pow. 10

912/13

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Miękinia
Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013)

str. 2

1

2

3

4
arów, z przeznaczeniem pod zabudowę
budynku mieszkalnego.

5

15

2015-06-10

Prośba o przesunięcie na działce nr 171/1 w
Nawojowej Górze linii budowlanej o 40 m w
kierunku lasu (na południe).

171/1

16

2015-06-10

Sprzeciw wobec wyznaczeniu drogi
dojazdowej do sąsiednich terenów kosztem
działek nr 1143/3 i 1144/3 w Woli
Filipowskiej i żądanie usunięcia
zaplanowanych dróg wewnętrznych z
projektu planu.

1143/3
1144/3

17

2015-06-10

Sprzeciw wobec umieszczenia planowanej
drogi wzdłuż torów kolejowych po stronie
południowej od ul. Kolejowej do ul.
Spacerowej.

18

2015-06-10

Wniosek o zmianę zapisów mpzp dla
nieruchomości zlokalizowanej w Nawojowej
Górze nr 1149 i przekwalifikowanie jej w
całości na działkę budowlaną z
przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną.

19

2015-06-10

1. Pozostawienie w dotychczasowym
wymiarze strefy terenów zielonych
niezagospodarowanych ZE po
południowej stronie linii kolejowej E-30.
2. Zaprzestanie planowania w tym obszarze
budowy drogi lokalnej pomiędzy
przejazdem kolejowym a ul. Spacerową.

1149

6

7

8

9

10

11
obowiązującego Studium

-

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Wola Filipowska
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych
Realizując w części uwagi dotyczące tej
drogi, jej szerokość została zmniejszona
do 6 m.

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

-

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody

+/+/-

-

str. 3

1

2

3

4

5

6

7

3. Zmniejszenie poprzez nasadzenia drzew
iglastych uciążliwości oddziaływania
akustycznego linii kolejowej dla
mieszkańców obecnych i przyszłych
terenów zabudowy jednorodzinnej.

8

-

10

11
Małopolskiego.
Uwaga nie dotyczy ustaleń planu

20

2015-06-15

Sprzeciw wobec wyznaczenia zbyt szerokiego
pasa na potrzeby drogi wewnętrznej KDW nr
548 i konfiskaty działki budowlanej nr 592
oraz działki rolnej nr 461, a także działek nr
462 i 597 w Miękini

461
462
592
597

21

2015-06-15

Prośba o przekształcenie działki nr 620 w
Sance w całości na teren budowlany.

620

22

2015-06-15

Prośba o przekwalifikowanie działki rolnej nr
510/1 510/8 w Sance na budowlaną

510/1
510/8

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

23

215-06-16

Sprzeciw wobec poszerzenia drogi (dz. nr
1300) przebiegającej przy działkach nr 1299/2
i 1299/7 w Tenczynku z obecnych 4 m do 8
m. i zmniejszenia ww działek o 2 m.

1299/2

-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD2, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.) Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).

1299/7

+
+
+
+

9

Miękinia

Sanka
Uwaga bezprzedmiotowa
– działka znajduje się w terenie
budowlanym.

str. 4

1

2

24

2015-06-16

3

4

5

1. Prośba o przekwalifikowanie części
działki nr 867/4 z terenów zieleni
nieurządzonej ZE oraz jako drogi
lokalnej KDL , na tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej MU1.
2. Przekwalifikowanie części działki nr 851
z terenów zieleni nieurządzonej ZE oraz
jako drogi lokalnej KDL, na tereny
zabudowy mieszanej – mieszkaniowej,
usługowej, produkcyjnej MNR1.

867/4

-

851

-

3. Przekwalifikowanie części działki nr 865
z terenów rolnych R2 na tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej MU1.
4. Przekwalifikowanie działki nr 858/1 z
terenów rolnych R2 na tereny zabudowy
mieszanej – mieszkaniowej, usługowej,
produkcyjnej MNR1.

865

+

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.
Wola Filipowska

858/1

+

Wola Filipowska

+

Wola Filipowska

25

2015-06-17

Wniosek o korektę w zakresie przeznaczenia
działki nr 1294 w Woli Filipowskiej i
przeznaczenie jej w całości jako budowlanej
MNR1

1294

26

2015-06-18

Wniosek o aktualizację zmian na działce nr
329 w Sance zgodnie z załączoną mapą:
 odmienna powierzchnia terenów o
przeznaczeniu B na mapie ewidencyjnej w
porównaniu do projektu mpzp
 odmienne oznaczenie terenów oraz
powierzchni ZL na mapie ewidencyjnej w
porównaniu do projektu mpzp

329

27

2015-06-18

Prośba o przekwalifikowanie całej działki nr
1403/2 w Woli Filipowskiej na działkę
budowlaną

1403/2

28

2015-06-18

Prośba o zmianę przeznaczenia w mpzp
działki nr 296 w Sance z rolnej na budowlaną

296

29

2015-06-18

Prośba o przekwalifikowanie w całości
działki nr 1136/1 w Woli Filipowskiej na
działkę budowlaną

30

2015-06-18

Prośba o zmianę przeznaczenia działek nr 246

1136/1

246

6

7

8

-

+

9

10

11

Sanka
Uwaga nie dotyczy ustaleń planu

Wola Filipowska

-

+

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Wola Filipowska

-

Nawojowa Góra

str. 5

1

2

31

3

4
i 247 w Nawojowej Górze z terenów zieleni
ZE na tereny usługowe U

5
247

6

7

8
-

2015-06-18

Sprzeciw wobec poszerzenia drogi kosztem
działek nr 924, 924/1, 923, 926, 925 w
Ostrężnicy

923
924
924/1
925
926

-

32

2015-06-19

Prośba o przekwalifikowanie w całości
działki nr 722 w Sance z terenów rolnych na
budowlane

722

-

Sanka
Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013)

33

2015-06-19

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki nr
806 w Sance na zabudowę mieszkaniową

806

-

34

2015-06-19

Wniosek o zapis w projekcie mpzp, aby było
możliwe dalsze prowadzenie i rozwój
działalności w zakresie produkcyjnym,
handlowo-usługowym i magazynowym na
działkach nr 1057, 1057/25, 1057/26 w
Tenczynku

1057
1057/25
1057/26

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek

35

2015-06-19

Wniosek o przekwalifikowanie w całości
działki nr 280 w Ostrężnicy z rolnej na
budowlaną (budownictwo mieszkaniowej
jednorodzinne)

280

-

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

36

2015-06-19

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr 568
w Ostrężnicy z rolnej na budowlaną

568

-

Ostrężnica
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

37

2015-06-19

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki nr
379 w Nawojowej Górze z terenów zieleni ZE
na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej lub tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej.

379

-

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

38

2015-06-19

Prośba o przekwalifikowanie w całości
działki nr 78 w Miękini na budowlaną

78

-

Miękinia
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

39

2015-06-22

Brak zgodny na poszerzenie drogi przy
działce nr 854/2 w Ostrężnicy

854/2

+

+

9

10

11
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Ostrężnica
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.

Ostrężnica

str. 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

40

2015-06-22

Brak zgodny na poszerzenie drogi przy
działce nr 981 w Ostrężnicy

41

2015-06-22

Prośba o przekwalifikowanie działki rolnej nr
770/1 w Woli Filipowskiej na działkę
budowlaną

42

2015-06-22

Wniosek o przedłużenie terenów
budowlanych na całą działkę nr 589 w
Ostrężnicy

589

43

2015-06-22

Wniosek o przekwalifikowanie działki nr 81
w Ostrężnicy z terenu rolnego na budowlany

81

+

Ostrężnica

44

2015-06-22

Wniosek o przekwalifikowanie części działki
nr 1086 w Woli Filipowskiej z gruntu rolnego
R2 na budowlany

1086

+

Wola Filipowska

45

2015-06-23

Wniosek o wrysowanie w projekcie mpzp
drogi na działce nr 1471 w Woli Filipowskiej,
która stanowi dojazd do działki nr 1477

1471
1477

-

Wola Filipowska
Rysunek planu nie wyznacza wszystkich
dróg wewnętrznych. Natomiast zapisy w
tekście planu umożliwiają realizację
nieoznaczonych na rysunku planu dróg
wewnętrznych i dojazdów do
poszczególnych działek, tworzonych na
podstawie umów cywilnoprawnych.

46

2015-06-23

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr 482
w Miękinia z terenów rolnych na tereny pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

482

-

Miękinia
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

47

2015-06-23

Prośba o przekwalifikowanie działek rolnych
nr 796 i 795/2 w Sance na działki budowlane

795/2
796

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

48

2015-06-23

Przekwalifikowanie znacznej części
powierzchni działki nr 996/8 w Sance pod
zabudowę mieszkaniową

996/8

-

49

2015-06-23

Sprzeciw wobec przebiegu w projekcie mpzp
dwóch dróg dojazdowych przez działkę nr
1032 w Ostrężnicy

1032

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Ostrężnica
Realizując w części uwagę usunięto z
rysunku planu drogę na kierunku wsch.zach. pozostawiając bez zmian druga
drogę, umożliwiająca dojazd do terenów
rolnych.

50

2015-06-24

Prośba o włączenie działki nr 397 oraz w
całości działkę nr 398 w Woli Filipowskiej

397
398

-

Wola Filipowska
Brak formalnych możliwości

981

+

Ostrężnica

770/1

+

Wola Filipowska

-

+/-

Ostrężnica
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

str. 7

1

2

3

4

5

6

7

8

do strefy budowlanej

9

10

11
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

51

2015-06-24

Brak zgody na przebieg drogi po działce nr 52
w Sance

52

-

Sanka
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.

52

2015-06-24

Wniosek o przekwalifikowanie działki nr 477
w Ostrężnicy z terenów rolnych na budowlane

477

-

Ostrężnica
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

53

2015-06-24

Wniosek o zlikwidowanie nowych
wprowadzonych terenów oznaczonych MU1
na całości działki nr 238/1 w Woli
Filipowskiej

238/1

-

Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

54

2015-06-26

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki nr
912/11 w Sance z terenów zieleni
niezagospodarowanej ZE na tereny zabudowy
mieszanej – mieszkaniowej, usługowej,
produkcyjnej MNR

912/11

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

55

2015-06-26

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki nr
912/12 w Sance z terenów zieleni
niezagospodarowanej ZE na tereny zabudowy
mieszanej – mieszkaniowej, usługowej,
produkcyjnej MNR

912/12

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

56

2015-06-26

Wniosek o zmianę przeznaczenia działki nr
369/6 w Sance i przekształcenie jej na drogę
dojazdową KDW stanowiącą jedyny dojazd
do mojej działki nr 368.

369/6
368

-

Sanka
Rysunek planu nie wyznacza wszystkich
dróg wewnętrznych. Natomiast zapisy w
tekście planu umożliwiają realizację
nieoznaczonych na rysunku planu dróg
wewnętrznych i dojazdów do
poszczególnych działek, tworzonych na
podstawie umów cywilnoprawnych.

57

2015-06-26

Wniosek o zmianę przeznaczenia całej działki
nr 378 w Sance z terenów rolnych R2 na
tereny zabudowy mieszanej MNR1 lub
zrównanie terenu zabudowy na równi z
działka nr 377

378

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

58

2015-06-26

Wniosek o przywrócenie dla działek nr
1057/23, 1057/24 i 1057/22 w Tenczynku
przeznaczenia terenów zgodnie z

1057/22
1057/23

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami

str. 8

1

2

3

4
obowiązującym planem, w którym są one
oznaczone symbolem U1 i U2

59

2015-06-26

Prośba o włączenie w całości działki nr 1232
w Woli Filipowskiej do terenów budowlanych

1232

-

60

2015-06-26

Wniosek o poszerzenie strefy U1 dla działek
nr 534, 533, 532 w Nawojowej Górze, do
obszaru zbieżnego z działkami nr 536 oraz
528

532
533
534

-

61

2015-06-26

Sprzeciw wobec przebiegu przez działkę nr
188/2 w Sance nowo projektowanej drogi
KDW

188/2

62

2015-06-29

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr 511
w Nawojowej Górze z działki rolnej na
budowlaną

511

-

63

2015-06-29

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr 892
w Nawojowej Górze z działki rolnej na
budowlaną. Wniosek o przekwalifikowanie
części działki o powierzchni 0,25 ha

892

-

64

2015-06-29

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr 809
w Sance z rolnej na budowlaną w całości,
oraz działki nr 805 na działkę budowlaną w
połowie

809

-

805

-

9

-

975
962

-

65

2015-06-29

W planie zagospodarowania przestrzennego
wsi Sanka nie zgadza się aktualna granica się
aktualna granica działki nr 9. W/w działka
została zakupiona przez dwóch właścicieli i
tak została podzielona

66

2015-06-29

Brak zgody na poszerzenie drogi nr 976 z
uwagi na uszkodzenie istniejącego muru
oporowego a w następstwie budynku

5
1057/24

6

7

8
-

+/-

9

10

11
obowiązującego Studium
Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Sanka
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Realizując w części uwagę przesunięto
drogę w kierunku zachodnim,
maksymalnie zbliżając ją do granicy
działki.
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Sanka
Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013)
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Sanka
Uwaga nie dotyczy ustaleń planu

Ostrężnica
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu

str. 9

1

2

67

2015-06-29

Brak zgody na poszerzenie drogi nr 865w
Ostrężnicy w stronę budynku

853/2

+/-

Ostrężnica
Droga publiczna KDD1, której dotyczy
uwaga jest drogą stanowiąca istotny
element w podstawowym układzie
komunikacyjnym gminy, obsługująca
tereny budowlane oraz zapewniająca
możliwość rozwoju tych terenów w
przyszłości. Realizując częściowo
złożoną uwagę została zmieniona jej
funkcja z KDD1 na KDD2 oraz
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

68

2015-06-29

Sprzeciw wobec przebiegu w projekcie mpzp
drogi wewnętrznej KDW na działce nr 1582/1
w Tenczynku oraz na sąsiednich działkach

1582/1

+

Tenczynek

69

2015-06-29

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr 669
w Ostrężnicy na teren budowlany

669

+

Ostrężnica

70

2015-06-29

Prośba o zmianę przeznaczenia działek nr
917, 918/1, 914, 915/1,915/2, 916, 918/2,919,
920, 921, 922, 923, 924 w Nawojowej Górze
z terenów MU2 oraz R1 na tereny MU2 w
całości

917
918/1
914
915/1
915/2
916
918/2
919
920
921
922
923
924

Brak zgody na przebieg drogi po działce nr
1619/2 w Tenczynku

1619/2

71

2015-06-29

3

4
mieszkalnego, oraz zniszczenia zabudowań w
którym prowadzona jest działalność
gospodarcza

5

6

7

8

-

9

10

11
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1 i droga wewnętrzna
KDW, których dotyczy uwaga stanowią
istotny element podstawowego układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien

str. 10

1

2

3

4

72

2015-06-29

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr
1051 w Tenczynku z terenów zieleni
nieurządzonej na tereny budowlane

73

2015-06-29

74

5

6

7

8

9

10

11
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.). Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Ponadto parametry
techniczne dróg publicznych powinny
być zgodne z Rozporządzeniem w
sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi publicznej
KDD1 na KDD2 i zmniejszono jej
szerokość do 8 m., a drogi KDW do 6 m.

1051

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

Prośba o zmianę przeznaczenia działek nr
1784, 1786/1, 1786/2 w Woli Filipowskiej z
terenów U1 oraz zieleni nieurządzonej na
tereny budowlane w części

1784
1786/1
1786/2

-

Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

2015-06-29

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr
785/2 w Sance na teren budowlany

785/2

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

75

2015-06-29

Prośba o objęcie planem zabudowy całej
działki nr 785/1 w Sance

785/1

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

76

2015-06-29

Uwaga o objęcie planem zabudowy działki nr
785/2 położonej w Sance

785/2

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

77

2015-06-30

Prośba o aktualizację zmiany na działce nr
607/2 w Tenczynku (brak zaznaczenia
budynku mieszkalnego) oraz pomniejszenie
linii rozgraniczającej działki od drogi gminnej
nr 629 przy ul. Długiej (z 10-12 m na 7 m)

607/2
droga 629

+

Tenczynek

78

2015-06-30

Prośba o aktualizacje zmian na działce nr
607/1 w Tenczynku oraz pomniejszenie linii
rozgraniczających działki od drogi gminnej nr

607/1
droga 629

+

Tenczynek

str. 11

1

2

79

3

4
629 przy ul. Długiej (z 10-12 do maks. 6 m)

5

6

7

8

2015-06-30

Prośba o dopuszczenie na działce nr 705/1 w
Woli Filipowskiej budownictwa
mieszkaniowego z usługami

705/1

-

Wola Filipowska
Przeznaczenie terenu zgodne z
ustaleniami obowiązującego Studium.
Ponadto plan dopuszcza lokalizowanie
mieszkań w obiektach usługowych,
powyżej parterów budynków, o
powierzchni nie większej niż 40%
powierzchni użytkowej przeznaczenia
podstawowego.

80

2015-06-30

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr
326w Tenczynku z terenu rolnego na teren
budowlany

326

-

81

2015-06-30

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr
350/1 w Tenczynku z terenu rolnego na teren
budowlany

350/1

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

82

2015-06-30

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr 328
w Tenczynku z terenu rolnego na teren
budowlany

328

-

83

2015-06-30

Prośba o zmianę przeznaczenia działek nr 843
i 846/2 w Nawojowej Górze przeznaczonych
w studium pod M4, a w wyłożonym planie
wskazane, jako R2. Prośba o wskazanie opinii
dotyczącej konieczności wyłączenia działek
nr 843 i 846/2 z terenów budowlanych

843
846/2

+
+

Nawojowa Góra

84

2015-06-30

Sprzeciw na wprowadzenie do
aktualizowanego planu zagospodarowania
sołectwa Tenczynek dróg KDW w rejonie
działek nr 609/1 oraz 609/2

609/1
609/2

+
+

Tenczynek

85

2015-06-30

Prośba o zmianę przeznaczenia w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego działki nr 650 w Ostrężnicy z
terenów przeznaczonych pod tereny rolne
(R2) na tereny przeznaczone pod (MNR)
tereny zabudowy mieszkalnej

650

+

Ostrężnica

86

2015-06-30

Prośba o zmianę przeznaczenia w
miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego działki nr 654 w Ostrężnicy z
terenów przeznaczonych pod (ZE) tereny
zieleni nieurządzonej na tereny przeznaczone
pod (MNR) tereny zabudowy mieszkalnej

654

-

9

10

11

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

str. 12

1
87

2
2015-06-30

3

4

5

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr
442w Nawojowej Górze z rolnej na
komercyjną pod działalność usługową w
całości, zgodnie z uwarunkowaniami studium
dla strefy ochronnej wokół cmentarza
komunalnego

442

862

+

Wola Filipowska

859/2
870
871
872
880
873/1
866/1
866/2
850/3
869
864

+/+/+/+/+/+/+/+/+/+/-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga odnośnie dz. 864
nie może być rozpatrzona pozytywnie.
Przyjęty w planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego. Pozostałe działki zostały
przekwalifikowane na tereny budowlane,
bez wyznaczania terenów RM1.
Rysunek planu nie wyznacza wszystkich
dróg wewnętrznych. Natomiast zapisy w
tekście planu umożliwiają realizację
nieoznaczonych na rysunku planu dróg
wewnętrznych i dojazdów do
poszczególnych działek, tworzonych na
podstawie umów cywilnoprawnych.

88

2015-07-01

Prośba o zwiększenie powierzchni działki nr
862 w Woli Filipowskiej w terenie MU1.
Działka posiada klasę IVb

89

2015-07-01

Prośba o zmianę przeznaczenia działek
położonych w obrębie Woli Filipowskiej o
następujących numerach: 859/2, 870, 871,
872, 880, 873/1, 866/1, 866/2, 850/3, 869,
864 z terenu zieleni nieurządzonej na teren
MU1 oraz w dalszej części na teren RM1.

6

7

8
-

-

Prosimy również o wyznaczenie drogi, która
będzie przebiegać wzdłuż północnych części
działek

-

9

10

11
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

90

2015-07-01

Uwaga do działki nr 312/2 w Tenczynku o
przekwalifikowanie jej na tereny MNR1

312/2

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

91

2015-07-01

Prośba o zmianę przeznaczenia działki o
numerze 1010 w Sance z terenów
przeznaczonych pod zieleń nieurządzoną na
teren pod zabudowę mieszkaniową

1010

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

92

2015-07-01

Prośba o przekwalifikowanie działek nr
997/5, 997/6 i 377 w Sance w całości na
działki budowlane

997/5
997/6
377

+
+/+/-

Sanka
Części działek nr 377 i 997/6 zgodne z
ustaleniami obowiązującego Studium,
zostały przekształcone na tereny
budowlane.

str. 13
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2015-07-01

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr 848
w Woli Filipowskiej z terenu zieleni
nieurządzonej na teren MU1

848

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

94

2015-07-02

Prośba o wyrównanie terenu budowlanego na
działce nr 296 w Sance tak, aby był zbliżony
kształtem do prostokąta

296

-

95

2015-07-03

Prośba o przekwalifikowanie części działki nr
1151 w nawojowej Górze z rolnej na
budowlaną

1151

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Nawojowa Góra
W treści wniosku użyto omyłkowo
również numeru 1145
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

96

2015-07-03

Prośba o wykreślenie z projektu drogi
położonej po południowej stronie torów
kolejowych (równoległej do ul. Złota Dolina)
na odcinku od przejazdu kolejowego do
niestrzeżonego przejazdu kolejowego przy ul.
Spacerowej

1195

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

97

2015-07-03

Prośba o wykreślenie z projektu drogi
położonej po południowej stronie torów
kolejowych (równoległej do ul. Złota Dolina)
na odcinku od przejazdu kolejowego do
niestrzeżonego przejazdu kolejowego przy ul.
Spacerowej

-

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody

str. 14
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2
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8

2015-07-03

Prośba o wykreślenie z projektu drogi
położonej po południowej stronie torów
kolejowych (równoległej do ul. Złota Dolina)
na odcinku od przejazdu kolejowego do
niestrzeżonego przejazdu kolejowego przy ul.
Spacerowej

1194

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

99

2015-07-03

Prośba o wykreślenie z projektu drogi
położonej po południowej stronie torów
kolejowych (równoległej do ul. Złota Dolina)
na odcinku od przejazdu kolejowego do
niestrzeżonego przejazdu kolejowego przy ul.
Spacerowej

1194

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

100

2015-07-03

Sprzeciw wobec wydzielenia drogi KDD2
przechodzącej przez działki nr 690/1 i 691/1w
Tenczynku

690/1
691/1

101

2015-07-03

Sprzeciw wobec zmian na działkach nr 345/6
i 346/4 w Woli Filipowskiej. Prośba o korektę
projektu planu i utrzymanie statusu działek
w/w jako działki budowlane

345/6
346/4

102

2015-07-06

Sprzeciw wobec wydzielenia drogi KDW
przechodzącej przez działkę nr 1582/2 w
Tenczynku oraz na sąsiednich działkach

1582/2

+

10

11
Małopolskiego.

Tenczynek

-

+/-

9

Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Realizując częściowo złożoną uwagę
pozostawiono tylko drogę do obsługi
przyległych działek, rezygnując z jej
przedłużania do nowych terenów

str. 15

1

2

103

3

4

5

2015-07-06

Sprzeciw wobec wprowadzenia do mpzp
przekształcenia nieprzelotowej działki
drogowej nr 689 w drogę publiczną KDD2 (8
m w liniach rozgraniczających)

689

+

Tenczynek

104

2015-07-06

Uwaga dotycząca usunięcia projektowanej
drogi KDD1 przechodzącej przez prywatne
działki nr 1352/1, 1352/2, 1353/1, 1353/2 w
Nawojowej Górze częściowo budowlane

1352/1
1352/2
1353/1
1353/2

+
+
+
+

Nawojowa Góra

105

2015-07-06

Sprzeciw wobec przekształcenia
nieprzelotowej działki drogowej nr 689 w
KDD2 (8 m w liniach rozgraniczających)

689

+

Tenczynek

106

2015-07-06

Sprzeciw wobec poszerzenia drogi KDW
przechodzącej przez działki nr 710/2, 709,
703, 702, 700/1, 698, 696, 695, 721, 719/1,
718, 717, 716, 711, 694 w Ostrężnicy

694

-

Ostrężnica
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.

107

2015-07-06

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 688 w
Ostrężnicy na teren zabudowy mieszanejmieszkalnej, usługowej, produkcyjnej MNR1

688

-

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

108

2015-07-06

1. Prośba o uwzględnienie podziału działki
nr 353/3 na działki nr 353/4 i 353/5

-

Miękinia
Uwaga nie dotyczy ustaleń planu.

353/4
353/5

-

Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013)

-

-

Wola Filipowska
Tereny, o których mowa w uwadze
znajdują się w obszarach wiejskich i
przeznaczone są w większości pod
zabudowę mieszaną – mieszkaniową,
usługową i produkcyjną. Jest on
przewidziana m.in. pod zabudowę
gospodarczą dla rolników.
Przekwalifikowanie tych terenów
wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną
uniemożliwiłoby w wielu przypadkach
modernizację gospodarstw rolnych i

2. Przekwalifikowanie ww. działek
położonych w miejscowości Miękinia na
tereny budowlane
109

2015-07-06

Prośba o przywrócenie terenów po
południowej stronie torów kolejowych
(przysiółki Borek, Stara Wola) statusu
terenów budowlanych

6

7

8

9

10

11
budowlanych w północnej części obszaru.

str. 16
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2015-07-06

Prośba o aktualizację zmian na działce nr 628
oraz pomniejszenie linii rozgraniczającej
działki od drogi gminnej nr 629 przy ul.
Długiej i ul. Zielonej w Tenczynku

628
droga 629

+

Tenczynek

111

2015-07-06

Uwaga dotycząca wykreślenia z projektu
planu drogi gminnej KDD2 przebiegającej na
obszarze działek nr 690/1 i 691/1 w
Tenczynku oraz przeznaczenie działek w
całości tereny budowlane

690/1
691/1

+

Tenczynek

112

2015-07-06

1. Uwaga dotycząca zmiany przeznaczenia
terenu dla działek nr 289/1 i 300/1 w
Tenczynku na tereny w całości przeznaczone
pod zabudowę MNR1
2.Zmiana zapisu w tekście planu dotycząca
powierzchni nowo wydzielanych działek
MNR1 z 1000 m kwadratowych na 700 m
kwadratowych

289/1
300/1

113

2015-07-06

Sprzeciw wobec poszerzenia drogi 1068/2 w
Tenczynku w rejonie działki nr 1067

1067

114

2015-07-06

1. Sprzeciw wobec poszerzenia drogi gminnej
ul. Złota Dolina do pasma drogowego 12 m
od ul. Kolejowej do ul. Spacerowej
2. Sprzeciw wobec planowanej drogi wzdłuż
torów kolejowych po południowej stronie
od ul. Kolejowej do ul. Spacerowej

1189

115

2015-07-06

Sprzeciw wobec wprowadzenia w rejonie
działki nr 513 dróg KDW w Tenczynku

513

+

Tenczynek

116

2015-07-06

Prośba o aktualizację zmian na działce nr 513
w Tenczynku, zmniejszenie linii
rozgraniczającej działki drogowej nr 531 ul.
Witosa (10 m w liniach rozgraniczających) i

513
droga 531
droga 406/1

+

Tenczynek

-

+

9

10

11
prowadzenie działalności rolniczej, jak
również drobnej działalności usługowej
typu np. zakład fryzjerski, sklep
spożywczy, itp.

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

Tenczynek

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

str. 17

1

2

117

3

4
drogi gminnej nr 406/1 ul. Podzamcze (12 m
w liniach rozgraniczających)

5

2015-07-06

Prośba o zmianę przeznaczenia części działki
nr 1704 w Miękini z terenów rolnych na
tereny MNR1

1704

118

2015-07-07

Sprzeciw wobec wprowadzenia w rejonie
działek nr 550, 552 dróg KDW w Tenczynku

550
552

119

2015-07-07 32-65

1. Wniosek dotyczący naniesienia na mpzp
budynku mieszkalnego na działce nr 1506
w Nawojowej Górze oraz

1506

6

7

121

2015-07-07

2015-07-07

639

Sprzeciw wobec utworzenia drogi
wewnętrznej na działce nr 1607 w Woli

1607

11

-

Nawojowa Góra
Uwaga nie dotyczy ustaleń planu.
Za prowadzenie zasobu geodezyjnego
odpowiada Starostwo Powiatowe w
Krakowie - projekt planu został
sporządzony na potwierdzonej kopii map,
zakupionych na potrzeby planu w ww.
Starostwie.
Droga, której dotyczy uwaga jest drogą
publiczną stanowiącą istotny element w
układzie komunikacyjnym gminy,
obsługującą tereny budowlane oraz
zapewniającą możliwość rozwoju tych
terenów w przyszłości. Przyjęte
parametry drogi wynikają z
Rozporządzenia w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).

+

Nawojowa Góra

-

+/-

10

Miękinia
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek

-

1. Brak zgody na budowę drogi wewnętrznej
przecinającą działkę nr 639 w Nawojowej
Górze
2. Zmiana oznaczenia MU2 na MU1

9

-

+
+

2. Zawężenie pasa drogowego KDL do
szerokości 2,75 m

120

8

Działka, której dotyczy uwaga położona
jest w granicach Tenczyńskiego Parku
Krajobrazowego. Tereny mieszkaniowousługowe MU2 położone w Parkach
Krajobrazowych mają odmienne warunki
i zasady zagospodarowania, określone w
tekście planu (§21). W związku z tym nie
ma możliwości przekwalifikowania
działki na tereny o symbolu MU1 tj.
tereny zabudowy mieszkaniowousługowej położone poza parkami.
Wola Filipowska
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy

str. 18
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Filipowskiej łączącą ul. Starowolską i ul.
Sosnową

5

6

7

8

122

2015-07-07

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 922 w
Sance na teren budowlany

922

123

2015-07-07

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 962/1
w Sance z terenów ZE na tereny budowlane

962/1

124

2015-07-08

Prośba o skorygowanie szerokości jezdni
wraz z chodnikiem i rowerem maksymalnie
do 5 m na działkach nr 1108/4 i 1108/5 w
Tenczynku ul. Długa 5 oraz na drodze nr 629

1108/4
1108/5
droga 629

125

2015-07-02

Prośba o zmianę przeznaczenia części
północnej działek nr 780/2 i 781/2 w Sance
na teren zabudowy mieszkaniowej MNR1

780/2
781/2

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

126

2015-07-07

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr
7/3w Miękini w całości na MNR2

7/3

-

Miękinia
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

127

2015-07-07

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr 7/2
w Miękini w całości na MNR2

7/2

-

Miękinia
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

128

2015-07-08

Sprzeciw wobec ustaleniu drogi wewnętrznej
KDW na działce nr 1581/1 w Tenczynku oraz
działkach sąsiednich

1581/1

+

Tenczynek

129

2015-07-08

Wniosek o zmianę szerokości drogi gminnej
nr 629 przy ul. Długiej z 12-10 na 5 metrów

droga gminna
nr 629

+/-

Tenczynek
Droga, której dotyczy uwaga jest droga
publiczną, obsługująca przyległe tereny
budowlane. Pas drogowy powinien

+

9

10

11
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Realizując w części uwagę zmniejszono
jej szerokość do 6 m.
Sanka

-

+/+/+/-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek
Droga, której dotyczy uwaga jest droga
publiczną, obsługująca przyległe tereny
budowlane. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Realizując w części
uwagi dotyczące tej drogi, jej szerokość
została zmniejszona do 6 m.

str. 19
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zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Realizując w części
uwagi dotyczące tej drogi, jej szerokość
została zmniejszona do 6 m.

2015-07-08

Wniosek o zmianę szerokości drogi gminnej
nr 629 przy działce nr 613/1 w Tenczyneku z
12-10 na 5 metrów

613/1

+/-

Tenczynek
Droga, której dotyczy uwaga jest droga
publiczną, obsługująca przyległe tereny
budowlane. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Realizując w części
uwagi dotyczące tej drogi, jej szerokość
została zmniejszona do 6 m.

131

2015-07-08

Wniosek o zmianę szerokości drogi gminnej
nr 629 przy działkach nr 612/3 i 612/4 w
Tenczynku z 12-10 na 5 metrów

612/3
612/4

+/+/-

Tenczynek
Droga, której dotyczy uwaga jest droga
publiczną, obsługująca przyległe tereny
budowlane. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Realizując w części
uwagi dotyczące tej drogi, jej szerokość
została zmniejszona do 6 m.

132

2015-07-08

Brak zgody na drogę przy działce nr 624 w
Tenczynku

624

+/-

Tenczynek
Droga, której dotyczy uwaga jest droga
publiczną, obsługująca przyległe tereny
budowlane. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe

str. 20
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elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Realizując w części
uwagi dotyczące tej drogi, jej szerokość
została zmniejszona do 6 m.

133

2015-07-08

Wniosek o zmianę szerokości drogi gminnej
nr 629 przy działce nr 623/3 w Tenczynku z
12-10 na 5 metrów

623/3

+/-

Tenczynek
Droga, której dotyczy uwaga jest droga
publiczną, obsługująca przyległe tereny
budowlane. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Realizując w części
uwagi dotyczące tej drogi, jej szerokość
została zmniejszona do 6 m.

134

2015-07-08

Wniosek o zmianę szerokości drogi gminnej
nr 629 przy działkach nr 1108/3 i 1085/5 w
Tenczynku z 12-10 na 5 metrów

1108/3
1085/5

+/+/-

Tenczynek
Droga, której dotyczy uwaga jest droga
publiczną, obsługująca przyległe tereny
budowlane. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Realizując w części
uwagi dotyczące tej drogi, jej szerokość
została zmniejszona do 6 m.

135

2015-07-08

Wniosek o zmianę szerokości drogi gminnej
nr 629 przy działce nr 1085/4 w Tenczyneku
z 12-10 na 5 metrów

1085/4

+/-

Tenczynek
Droga, której dotyczy uwaga jest droga
publiczną, obsługująca przyległe tereny
budowlane. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
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2015-07-08

Prośba o przywrócenie terenów położonych
po południowej stronie torów kolejowych
(przysiółki Borek, Stara Wola) statusu
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

137

2015-07-09

Brak zgody na przestrzenne
zagospodarowanie drogi wzdłuż działki nr
293 w Ostrężnicy

5

293

6

7

8
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11
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Realizując w części
uwagi dotyczące tej drogi, jej szerokość
została zmniejszona do 6 m.

-

Wola Filipowska
Tereny, o których mowa w uwadze
znajdują się w obszarach wiejskich i
przeznaczone są w większości pod
zabudowę mieszaną – mieszkaniową,
usługową i produkcyjną. Jest on
przewidziana m.in. pod zabudowę
gospodarczą dla rolników.
Przekwalifikowanie tych terenów
wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną
uniemożliwiłoby w wielu przypadkach
modernizację gospodarstw rolnych i
prowadzenie działalności rolniczej, jak
również drobnej działalności usługowej
typu np. zakład fryzjerski, sklep
spożywczy, itp.

-

Ostrężnica
Wyznaczone w projekcie planu droga
publiczna KDZ i droga wewnętrzna
KDW, których dotyczy uwaga stanowią
istotny element układu komunikacyjnego,
dający możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.) Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać

str. 22
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2015-07-09

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 6 w
Ostrężnicy na budowlaną

6

-

139

2015-07-09

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1407
w Miękini w całości na budowlaną

1407

-

140

2015-07-09

Prośba o przekwalifikowanie działki nr
1407w Miękini w całości na budowlaną

1407

-

141

2015-07-09

Prośba o likwidację drogi KDW w
sąsiedztwie działek nr 1806/1, 1806/3 oraz
1807/1 w Tenczynku

142

2015-07-09

Wniosek o zmianę szerokości drogi gminnej
droga gminna
nr 629 przy ul. Długiej w sąsiedztwie działek
nr 629
nr 1072/2 i 1071/3 w Tenczynku z 12-10 na 7
1072/2
metrów
1071/3

143

2015-07-10

3

4

5

1806/1
1806/3
1807/1

Brak zgody na poszerzenie drogi powiatowej i
860/1
gminnej kosztem działek nr 860/1 (droga
(droga 865/1 i
865/1 i 747)
747)

6

7

+
+
+

8

9

10

11
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Miękinia
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.
Miękinia
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.
Tenczynek

Tenczynek
+
+
+
+/-

Ostrężnica
Wyznaczone w projekcie planu drogi
publiczne KDZ i KDD1, których dotyczy
uwaga stanowią istotny element
podstawowego układu komunikacyjnego,
dający możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.) Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
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Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi gminnej z
KDD1 na KDD2 i zmniejszono jej
szerokość do 8 m.

144

2015-07-10

Brak zgody na poszerzenie drogi gminnej
kosztem działki nr 862/1 w Ostrężnicy

862/1

+/-

Ostrężnica
Wyznaczone w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.) Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi gminnej z
KDD1 na KDD2 i zmniejszono jej
szerokość do 8 m.

145

2015-07-10

Bark zgody na drogę KDW w sąsiedztwie
działek nr 1581/4 i 1581/3w Tenczynku

1581/4
1581/3

+/+/-

Tenczynek
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Realizując częściowo złożoną uwagę
pozostawiono tylko drogę do obsługi
przyległych działek, rezygnując z jej
przedłużania do nowych terenów
budowlanych w północnej części obszaru.

146

2015-07-10

Prośba o zmianę szerokości pasa drogowego
KDW z 12 do 7-8 metrów w rejonie działki

555

+

Miękinia

str. 24

1
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147

2015-07-10

Prośba o objęcie działki nr 350 w Sance w
całości symbolem MNR1

350

-

Sanka
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

148

2015-07-10

Prośba o objęcie działki nr750 w
miejscowości Sanka w całości symbolem
MNR2

750

-

Sanka
Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013)

149

2015-07-10

Brak zgody na poszerzenie pasa drogi
wewnętrznej po działce nr 377/1 w Miękini

150

2015-07-10

Brak zgody na przebieg drogi wewnętrznej na
działce nr 711 w Ostrężnicy

711

-

Ostrężnica
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.

151

2015-07-10

Brak zgody na przebieg drogi wewnętrznej na
działce nr 698 w Ostrężnicy

698

-

Ostrężnica
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.

152

2015-07-10

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 17 w
Ostrężnicy na tereny MNR2 lub KP

17

-

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

153

2015-07-10

Prośba o przekwalifikowanie działek nr 1/1,
3, 5, 30, 8, 6, 17w Ostrężnicy na tereny
budowlane

1/1
3
5
30
8
6
17

-

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

154

2015-07-10

Prośba o przekwalifikowanie działek nr 1/1,
3, 5, 30 w Ostrężnicy na tereny budowlane

1/1
3
5
30

-

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

155

2015-07-13

Prośba o przekwalifikowanie działki nr
1250/2w Woli Filipowskiej z rolnej na

nr 555 w Miękini

377/1

1250/2

+

+

Miękinia

Wola Filipowska

str. 25
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2015-07-13

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 312/2
w Tenczynku z R1 na MNR1

312/2

157

2015-07-13

Brak zgody na poszerzenie pasa drogowego
kosztem działki nr 1410 w Miękini

1410

158

2015-07-13

Prośba o poszerzenie obszaru gruntów
budowlanych na działce nr 1359 w Tenczynku

1359

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

159

2015-07-13

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1790
w Tenczynku w całości na budowlaną

1790

-

160

2015-07-13

Prośba o poszerzenie obszaru terenów
budowlanych na działce nr 186 w Sance

186

-

161

2015-07-13

Prośba o uwzględnienie powyższych
informacji:

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Sanka

budowlaną

1. Na terenie objętym mpzp obowiązują
nieprzekraczalne ograniczenia wysokości
zabudowy, określone w dokumentacji
rejestracyjnej lotniska;
2. dla obiektów typu wysoki maszt lub
komin, przekaźnik telefonii komórkowej
wyznacznikiem dopuszczalnej wysokości
jest parametr określony w pkt. 1. Dla

-

+/-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

+

+

str. 26

1

2

3

4
obszaru znajdującego się w strefie
podejścia parametr określony w pkt. 1
należy pomniejszyć o 10 m. Lokalizacja
takich obiektów wymaga analizy;
3. w odległości 5 km od granicy lotniska
zabrania się budowy lub rozbudowy
obiektów budowlanych, które mogą
stanowić źródło żerowania ptaków;
4. MPL jest w trakcie opracowywania
strategicznych dokumentów, których
wnioski zostaną przekazane celem
uwzględnienia przy opracowywaniu mpzp;
5. przypomnienie, że projekt mpzp wymaga
uzgodnienia z Prezesem Urzędu Lotnictwa
Cywilnego, a także z odpowiednim
organem nadzoru nad lotnictwem
wojskowym

162

2015-07-13

Prośba o przekwalifikowanie działek nr
1078/2 i 1064/2 w Tenczynku na budowlane

163

2015-07-13

Brak zgody na przebieg drogi KDW przez
działkę nr 1088/1 w Woli Filipowskiej
(podzieloną na 1088/5 i 1088/9)

164

2015-07-13

Brak zgody na poszerzenie drogi KDZ
kosztem działki nr 1585/1 w Miękini

5

6

7

8

9

10

11

Nie dotyczy ustaleń planu
- obszar objęty planem znajduje się w
odległości większej niż 5 km od lotniska
+

+

1078/2
1064/2

1088/1
(podzielona na
1088/5 i
1088/9)
1585/1

-

+

Tenczynek
(brakuje drugiej strony uwagi)
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Wola Filipowska

-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDZ, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg

str. 27
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165

2015-07-13

Brak zgody na poszerzenie drogi KDZ
kosztem działki nr 1585/3 w Miękini

1585/3

-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDZ, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).

166

2015-07-13

Prośba o przekwalifikowanie działki nr
1585/2 w Miękini na budowlaną

1585/2

-

Miękinia
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

167

2015-07-13

Prośba o przywrócenie terenów budowlanych
na działce nr 336/1w Miękini

336/1

-

Sanka
Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013).

168

2015-07-13

Prośba o usunięcie lub skrócenie na kierunku
zachód-wschód drogi KDW w rejonie działek
nr 642/2, 624/3, 643/2 i 643/3 w Nawojowej
Górze

642/2
624/3
643/2
643/3

169

2015-07-13

Prośba o przekwalifikowanie działki nr

1371/2

+
+
+
+

9

10

11
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).

Nawojowa Góra

-

Miękinia

str. 28

1

2

3

4
1371/2 w Miękini na budowlaną

5

6

7

8

170

2015-07-13

Prośba o przekwalifikowanie działki nr155/4
w Woli Filipowskiej na budowlaną

155/4

171

2015-07-13

Prośba o przekwalifikowanie działki nr
1271w Woli Filipowskiej na budowlaną

1271

172

2015-07-13

Uwaga dotycząca niezgodności na rysunku
planu (granice użytków między dz. 330 a dz.
329, zła odległość między garażem a granicą
działki, niesłusznie naniesione zalesienie na
dz. 330, dz. 333/1, 333/2 i 333/3 to nie droga
a tereny użytkowane rolniczo)

330
329
333/1
333/2
333/3

-

Sanka
Uwaga nie dotyczy ustaleń planu –
elementy o których mowa w uwadze są
treścią podkładów mapowych, które
zgodnie obowiązującymi przepisami
zostały zakupione w Powiatowym
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej, który prowadzi
państwowy zasób geodezyjny i
kartograficzny. Zgodnie z §10 ust 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, mapy są aktualne na
dzień przystąpienia do sporządzania
projektu planu

173

2015-07-13

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 8 w
Ostrężnicy na budowlaną

8

-

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

174

2015-07-13

Brak zgody na zmianę statusu działki
drogowej nr 689 na KDD2 oraz poszerzenie
jej kosztem działki nr 686 w Tenczynku

689
686

+

Tenczynek

175

2015-07-13

Brak zgody na przebieg drogi przez działki nr
1250 i 1252 w Miękini

1250
1252

+/+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe

-

+

9

10

11
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.
Wola Filipowska
Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013).
Wola Filipowska

str. 29

1

2
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3

4

5

2015-07-13

Wniosek o zlikwidowanie drogi wewnętrznej
KDW z działki nr 761w Ostrężnicy lub
zawężenie jej do szerokości 3,5 m

761

177

2015-07-13

Prośba o przekształcenie działki nr 618 w
Ostrężnicy w całości na budowlaną

618

+

Ostrężnica

178

2015-07-14

Brak zgody na poprowadzenie drogi przez
działki nr 1601/3 i 1601/2 w Tenczynku

1601/3
1601/2

+
+

Tenczynek

179

2015-07-14

Sprzeciw wobec poprowadzenia drogi KDW
przez działkę nr 329 w Sance

329

180

2015-07-14

Prośba o przekształcenie działki nr 887/5 w
Sance na budowlaną

887/5

+/-

Sanka
Działka częściowo położona w strefie
zakazu budowy nowych obiektów
budowlanych wyznaczonej w
Rozporządzeniu nr 83/06 Wojewody
Małopolskiego z dnia 17.10.2006 r.
Realizując częściowo złożoną uwagę
poszerzono teren budowlany na działce
do granicy ww. strefy

181

2015-07-14

1. Sprzeciw wobec poprowadzenia drogi
wewnętrznej przez działkę nr 640 w
Nawojowej Górze.

640

+

Nawojowa Góra

2. Prośba o zmianę przeznaczenia z MU2 na
MU1 lub zezwolenie na podział działki na
mniejsze tzn. od minimum 5 do 7 arów

6

7

8

-

-

-

9

10

11
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 8 m.
Ostrężnica
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.

Sanka
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.

Działka, której dotyczy uwaga położona
jest w granicach Tenczyńskiego Parku
Krajobrazowego. Tereny mieszkaniowousługowe MU2 położone w Parkach
Krajobrazowych mają odmienne warunki

str. 30

1
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8

182

2015-07-14

Sprzeciw na ustalenie drogi KDW w rejonie
działki nr 1581/2 w Tenczynku oraz na
sąsiednich działkach

1581/2

183

2015-07-14

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 850/1
w Woli Filipowskiej na MU1 oraz brak zgody
na poprowadzenie drogi przez tę działkę oraz
na poszerzenie pasa zieleni nieurządzonej

850/1

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

184

2015-07-14

Prośba o zmniejszenie terenu zieleni
nieurządzonej na działce nr 863 w Woli
Filipowskiej oraz o zmniejszenie szerokości
projektowanej drogi

863

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

+/-

9

10

11
i zasady zagospodarowania, określone w
tekście planu (§21). W związku z tym nie
ma możliwości przekwalifikowania
działki na tereny o symbolu MU1 tj.
tereny zabudowy mieszkaniowousługowej położone poza parkami lub
zmniejszenia minimalnej powierzchni
nowo wydzielanych działek.
Tenczynek
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Realizując częściowo złożoną uwagę
pozostawiono tylko drogę do obsługi
przyległych działek, rezygnując z jej
przedłużania do nowych terenów
budowlanych w północnej części obszaru.

str. 31

1

2

185

2015-07-14

3

4

5

6

7

Brak zgody na poszerzenie drogi przy działce
nr 601 (ul. Podzamcze) oraz

601

+/-

sprzeciw wobec poprowadzeniu nowej drogi
na działce nr 600 w miejscowości Tenczynek

600

+

8

9

10

11
Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

186

2015-07-14

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 88 w
Woli Filipowskiej w całości na budowlaną

88

187

2015-07-14

Brak zgody na poprowadzenie drogi na
działce nr 600 w miejscowości Tenczynek i
podział jej na dwie części, prośba o
pozostawienie działki jako budowlanej

600

188

2015-07-14

Brak zgody na poprowadzenie przez działkę
linii ciągłej – rozgraniczającej obowiązującej,
prośba o pozostawienie, tak jak to było
dotychczas, linii przerywanej – orientacyjnej

610/4

-

Sanka
Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013).

189

2015-07-14

Prośba o przekształcenie działki nr 96/7 w
Tenczynku na budowlaną

96/7

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

190

2015-07-14

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr 155
w Tenczynku z terenów rolnych na tereny
pod budownictwo jednorodzinne

155

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

191

2015-07-14

Prośba o zmianę szerokości drogi

1291/2

-

+

+/-

Wola Filipowska
Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013).
Tenczynek

Ostrężnica

str. 32

1

2

192

3

4
wewnętrznej KDW przebiegającej przez
działkę nr 1291/2w Ostrężnicy z 10 m na 6 m
i poprowadzenie jej jak najdalej od
istniejących zabudowań

5

2015-07-14

Prośba o zmianę szerokości drogi lokalnej
KDL przebiegającej przez działkę nr 120/1 w
Ostrężnicy z 15 m na 12 m

120/1

+

Ostrężnica

193

2015-07-14

Prośba o przekształcenie działki nr 1373 w
Miękini na budowlaną

1373

+

Miękinia

194

2015-07-15

Prośba o zmniejszenie szerokości drogi
gminnej nr 629 przy działce nr 615 w Miękini
do maksymalnie 7 m

615

+

Tenczynek

195

2015-07-15

Brak zgody na poprowadzenie drogi
wewnętrznej przez działkę nr 637/1 w
Tenczynku

637/1

+

Nawojowa Góra

196

2015-07-15

Brak zgody na przeznaczenie działki nr
898/2w Woli Filipowskiej pod cmentarz

898/2

197

2015-07-15

Brak zgody na poprowadzenie drogi
wewnętrznej przez działkę nr 633 w
Nawojowej Górze

633

198

2015-07-15

Prośba o przekształcenie działki nr 199 w
Tenczynku na budowlaną

199

199

2015-07-15

Prośba o zmniejszenie szerokości drogi

1083/4

6

7

8

-

+

9

10

11
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

Wola Filipowska
Projekt planu nie zmienia przeznaczenia
działki, której dotyczy uwaga - zasięg
cmentarza jest zgodny z ustaleniami
obowiązującego mpzp i Studium
Nawojowa Góra

Tenczynek
Uwaga bezprzedmiotowa
– działka znajduje się w terenie
budowlanym.
+

Tenczynek

str. 33

1

2

200

2015-07-15

Prośba o zmianę przeznaczenia działek nr
383, 384, 389/3 w Ostrężnicy z rolnych na
MNR2 – tereny zabudowy mieszanej

383
384
389/3

201

2015-07-15

Bark zgody na poszerzenie drogi gminnej ul.
Złota Dolina do szerokości 12 m. Uwaga o
nie umieszczeniu na planie budynku
gospodarczego

1190

202

2015-07-15

Brak zgody na poprowadzenie drogi
wewnętrznej przez działkę nr 1088/1w Woli
Filipowskiej (obecnie 1088/5 i 1088/9)

1088/1
(obecnie 1088/5
i 1088/9)

+

Wola Filipowska

203

2015-07-15

1. Brak zgody na poprowadzenie drogi
wewnętrznej przez działki nr 635 i 636 w
Nawojowej Górze
2. Prośba o przekwalifikowanie ich z MU2 na
MU1

635
636

+

Nawojowa Góra

204

2015-07-15

3

4
gminnej nr 629 przy działce nr 1083/4 w
Tenczynku do maksymalnie 7 m

Brak zgody na poprowadzenie drogi
wewnętrznej KDW przez działki nr 195/4,
195/5, 195/1, 195/6 oraz 188/2 w Nawojowej
Górze

5

6

7

8

+
+
+
-

+/+/+/+/+/-

10

11

Ostrężnica

-

195/4
195/5
195/1
195/6
188/2

9

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

Działka, której dotyczy uwaga położona
jest w granicach Tenczyńskiego Parku
Krajobrazowego. Tereny mieszkaniowousługowe MU2 położone w Parkach
Krajobrazowych mają odmienne warunki
i zasady zagospodarowania, określone w
tekście planu (§21). W związku z tym nie
ma możliwości przekwalifikowania
działki na tereny o symbolu MU1 tj.
tereny zabudowy mieszkaniowousługowej położone poza parkami.
Nawojowa Góra
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Ze względu na zgłoszoną uwagę, układ
drogowy w tym rejonie zostanie

str. 34

1

2

3

4

205

2015-07-15

Brak zgody na drogę na działce nr 630 w
Nawojowej Górze

206

2015-07-15

207

5

6

7

8

9

10

11
zweryfikowany w toku dalszych prac
planistycznych, z uwzględnieniem
istniejącego zagospodarowania terenu

630

+

Nawojowa Góra

Sprzeciw wobec poszerzeniu drogi przy
działce nr 609/2 w Woli Filipowskiej, prośba
o pozostawienie jej w obecnym kształcie

609/2

+

Wola Filipowska

2015-07-15

Sprzeciw wobec poszerzeniu drogi przy
działce nr 609/2 w Woli Filipowskiej, prośba
o pozostawienie jej w obecnym kształcie

609/2

+

Wola Filipowska

208

2015-07-15

Sprzeciw wobec poszerzeniu drogi przy
działce nr 609/2 w Woli Filipowskiej, prośba
o pozostawienie jej w obecnym kształcie.

609/2

+

Wola Filipowska

209

2015-07-15

Sprzeciw wobec poszerzeniu drogi przy
działkach 703/1 i 618 w Miękini

703/1
618

210

2015-07-15

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr
1052 w Woli Filipowskiej na tereny pod
budownictwo jednorodzinne oraz usługi

1052

211

2015-07-15

Wniosek o zachowanie tzw. strefy ochronnej
o szerokości 50 m od granicy istniejącego
cmentarza (a nie 60 jak jest w projekcie)

898/3

-

+

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDZ, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Wola Filipowska

-

Wola Filipowska
Zasięg cmentarza zgodny z ustaleniami
obowiązującego Studium, zaznaczona na

str. 35

1

2

3

4

5

6

7

8

212

2015-07-15

Wniosek o zachowanie tzw. strefy ochronnej
o szerokości 50 m od granicy istniejącego
cmentarza (a nie 60 jak jest w projekcie)

898/4

213

2015-07-15

Prośba o uwzględnienie istniejącej zabudowy
na działce nr 1386/1 obręb Tenczynek i
uznanie przedmiotowego budynku jako
lokalnego przewężenia i zmiany przebiegu
nieprzekraczalnej linii zabudowy dla drogi
KDL

1386/1

214

2015-07-15

Prośba o przywrócenie terenów położonych
po południowej stronie torów kolejowych
(przysiółki Borek, Stara Wola) statusu
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

215

2015-07-15

Prośba o ustanowienie części budowlanej na
obszarze działki nr 849 w nawojowej Górze
tak jak w Studium (obecnie przeprowadzana
jest zmiana klasyfikacji gruntu na niższą) lub
na obszarze odrolnionym za zgodą ministra.
Jeżeli to jest niemożliwe – prośba o
ustanowienie zabudowy zagrodowej

849

+

Nawojowa Góra

216

2015-07-15

Brak zgody na drogę na działce nr 1594 w
Tenczynku

1594

+

Tenczynek

217

2015-07-15

Prośba o zmianę części działki nr 1199 w
Woli Filipowskiej przeznaczonej pod tereny
zieleni ZE na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, bądź tereny

1199

-

+

9

10

11
rysunku planu strefa sanitarna od
cmentarza wynosi 50 m
Wola Filipowska
Zasięg cmentarza zgodny z ustaleniami
obowiązującego Studium, zaznaczona na
rysunku planu strefa sanitarna od
cmentarza wynosi 50 m
Tenczynek

-

-

Wola Filipowska
Tereny, o których mowa w uwadze
znajdują się w obszarach wiejskich i
przeznaczone są w większości pod
zabudowę mieszaną – mieszkaniową,
usługową i produkcyjną. Jest on
przewidziana m.in. pod zabudowę
gospodarczą dla rolników.
Przekwalifikowanie tych terenów
wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną
uniemożliwiłoby w wielu przypadkach
modernizację gospodarstw rolnych i
prowadzenie działalności rolniczej, jak
również drobnej działalności usługowej
typu np. zakład fryzjerski, sklep
spożywczy, itp.

Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

str. 36

1

2

3

4
rolnicze z możliwością zabudowy
siedliskowej

5

218

2015-07-15

Prośba o przywrócenie terenów położonych
po południowej stronie torów kolejowych
(przysiółki Borek, Stara Wola) statusu
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

-

Wola Filipowska
Tereny, o których mowa w uwadze
znajdują się w obszarach wiejskich i
przeznaczone są w większości pod
zabudowę mieszaną – mieszkaniową,
usługową i produkcyjną. Jest on
przewidziana m.in. pod zabudowę
gospodarczą dla rolników.
Przekwalifikowanie tych terenów
wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną
uniemożliwiłoby w wielu przypadkach
modernizację gospodarstw rolnych i
prowadzenie działalności rolniczej, jak
również drobnej działalności usługowej
typu np. zakład fryzjerski, sklep
spożywczy, itp.

219

2015-07-13

Prośba o poszerzenie drogi gminnej nr 77 w
Miękini do szerokości 6 m

-

Miękinia
Rysunek planu nie wyznacza wszystkich
dróg wewnętrznych. Natomiast zapisy w
tekście planu umożliwiają realizację
nieoznaczonych na rysunku planu dróg
wewnętrznych i dojazdów do
poszczególnych działek, tworzonych na
podstawie umów cywilnoprawnych.

220

2015-07-16

Brak zgody na usytuowanie drogi KDW na
działce nr 1058/12 przy działce nr 1691/5 w
Woli Filipowskiej

1058/12
1691/5

6

7

+/+/-

8

9

10

11

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę

str. 37
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zmniejszono jej szerokość do 6 m.

221

2015-07-16

Brak zgody na usytuowanie drogi KDW na
działce nr 1058/12 przy działce nr 1691/5 w
Woli Filipowskiej

1058/12
1691/5

+/+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

222

2015-07-16

Brak zgody na usytuowanie drogi KDW na
działce nr 1058/12 przy działce nr 1692 w
Woli Filipowskiej

1058/12
1692

+/+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

223

2015-07-16

Brak zgody na usytuowanie drogi KDW na
działce nr 1058/12 przy działce nr 1692 w
Woli Filipowskiej

1058/12
1692

+/+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej

str. 38

1
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istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

224

2015-07-16

Brak zgody na usytuowanie drogi KDW na
działce nr 1058/12 przy działce nr 1692 w
Woli Filipowskiej

1058/12
1692

+/+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

225

2015-07-16

Brak zgody na usytuowanie drogi KDW na
działce nr 1058/12 przy działce nr 1058/7 w
Woli Filipowskiej

1058/12
1058/7

+/+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą

str. 39
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powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

226

2015-07-16

Brak zgody na usytuowanie drogi KDW na
działce nr 1058/12 przy działce nr 1058/8
oraz pomiędzy działkami nr 1058/8 i 1058/9
w Woli Filipowskiej

1058/12
1058/8

+/+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

227

2015-07-16

Brak zgody na usytuowanie drogi KDW na
działce nr 1058/12 przy działce nr 1058/9w
Woli Filipowskiej

1058/12
1058/9

+/+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

228

2015-07-16

Brak zgody na usytuowanie drogi KDW na
działce nr 1057/3 w Woli Filipowskiej

1057/3

+/+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga

str. 40
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wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

229

2015-07-16

Prośba o przekształcenie działki nr 247/11 w
Sance w całości na budowlaną

247/11

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

230

2015-07-16

Prośba o przekształcenie działki nr 247/11 w
Sance w całości na budowlaną

247/11

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

231

2015-07-16

Prośba o przekształcenie działki nr 247/11 w
Sance w całości na budowlaną

247/11

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

232

2015-07-16

Prośba o przekształcenie działki nr 247/11 w
Sance w całości na budowlaną

247/11

-

233

2015-07-16

Prośba o przekształcenie działki nr 279 w
Sance w całości na budowlaną

279

-

234

2015-07-16

Prośba o przekształcenie działki nr 257 w
Sance w całości na budowlaną

257

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Sanka
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

235

2015-07-16

Prośba o przekształcenie działki nr 253 w
Sance w całości na budowlaną

253

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

236

2015-07-16

Prośba o poszerzenie terenu budowlanego na
działce nr 879 w Woli Filipowskiej i
wyrównanie tego terenu z granicą drogi

879

-

Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

str. 41

1

2

3

4

237

2015-07-16

Prośba o przeznaczenie działki nr 9 w
Ostrężnicy na teren budowlany

238

2015-07-16

Prośba o poszerzenie terenu budowlanego na
działce nr 1202/2 w Woli Filipowskiej z ok.
20 a do ok. 40 a

239

2015-07-16

240

5

6

7

8

9

10

11

wzdłuż działki
9

-

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

1202/2

-

Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

Prośba o przeznaczenie działki nr 155 w
Tenczynku na teren budowlany

155

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

2015-07-16

Prośba o przeznaczenie działki nr 694 w Woli
Filipowskiej na teren budowlany

694

241

2015-07-16

Propozycja zaprojektowania drogi do działki
nr 1092/1 nie od ul. Wolskiej (nr 420), ale od
ul. Starowolskiej (nr 1122)

1092/1

242

2015-07-16

Prośba o przekwalifikowanie działek nr
644/16, 338 i 340 w Sance w całości na
budowlane

644/16
338
340

243

2015-07-16

Prośba o zmianę szerokości drogi lokalnej
KDL przy działce nr 124 w Ostrężnicy z 15 m
na 12 m

124

+

Ostrężnica

244

2015-07-16

Prośba o zmianę szerokości drogi lokalnej
KDL przy działce nr 285 w Ostrężnicy z 15 m
na 12 m

285

+

Ostrężnica

245

2015-07-16

Prośba o zmianę szerokości drogi
wewnętrznej KDW przy działce nr 1308 w
Ostrężnicy z 10 m na 6 m oraz przesunięcie
drogi jak najdalej od zabudowań

1308

+/-

Ostrężnica
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą

Wola Filipowska
Uwaga bezprzedmiotowa
– działka położona w terenie
budowlanym
+

Wola Filipowska

-

Sanka
Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013).

str. 42

1

2

246

3

4

5

6

7

8

9

10

11
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

2015-07-16

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 211/2
w Nawojowej Górze z zieleni nieurządzonej
na rolną

211/2

-

247

2015-07-16

Prośba, aby pas U1 oraz MU2 wzdłuż drogi
KDGP był równej szerokości na całej
długości lub przynajmniej linia
rozgraniczająca tereny o różnym
przeznaczeniu (ZE i MU2) na działce nr 422
została poprowadzona w takiej odległości od
drogi jak na działce nr 431w Nawojowej
Górze

422

-

248

2015-07-16

Brak zgody na poszerzenie pasa drogowego
ul. Chrzanowskiej na długości działki nr
1208 w Tenczynku

1208

-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDZ, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).

249

2015-07-16

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 927/6
w Tenczynku na budowlaną

927/6

-

250

2015-07-16

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 927/6

927/6

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

str. 43

1

2

251

2015-07-16

3

4
wraz z działkami nr 930/2, 930/1, 929/5,
929/4, 929/3 w Tenczynku na tereny
budowlane. Brak zgody na przeznaczenie
działki nr 927/6 na teren ZE

5
930/2
930/1
929/5
929/4
929/3

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1150
w Nawojowej Górze w całości na budowlaną.

1150

6

7

8
-

Uwaga, że mapa, na której rysowany jest plan
jest nieaktualna i brakuje niektórych
zabudowań

-

-

9

10

11
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Podkłady mapowe zostały zakupione w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, który
prowadzi państwowy zasób geodezyjny i
kartograficzny. Zgodnie z §10 ust 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, mapy są aktualne na
dzień przystąpienia do sporządzania
projektu planu

252

2015-07-16

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 321/1
w Ostrężnicy na budowlaną

321/1

253

2015-07-16

Prośba o skorygowanie szerokości drogi
gminnej nr 629 przy działce 616 z 12-10 m na
7m

616

254

2015-07-16

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 474 w
Sance na budowlaną

474

-

Sanka
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

255

2015-07-16

Prośba o przekwalifikowanie działek nr 15/1 i
15/2 w Ostrężnicy na budowlane

15/1
15/2

-

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

256

2015-07-16

Sprzeciw wobec poszerzeniu ul. Sportowej w
Woli Filipowskiej i prośba, aby zostawić
dotychczasową szerokość

257

2015-07-16

Brak zgody na projekt drogi KDD1 na działce
nr 831/1 przechodzącej przez działki nr 822 i
823/1. Brak zgody na poprowadzenie drogi
KDL przez działkę nr 822 w Woli
Filipowskiej

+

Tenczynek

+

831/1
822
823/1

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

Wola Filipowska

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii

str. 44

1

2

258
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10

11
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

2015-07-16

Brak zgody na to, aby droga gminna na
działce nr 831/1 w Woli Filipowskiej była tak
dużej szerokości

831/1
833/1

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

259

2015-07-16

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 588
w Ostrężnicy na budowlaną

588

-

Ostrężnica
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

260

2015-07-16

Brak zgody na poszerzenie drogi nr 976.
Propozycja ponownego wydzielenia kiedyś
istniejącej drogi od południowej strony
działki nr 977 w Ostrężnicy oraz połączenia
jej z drogą nr 865

droga nr 976
977
droga nr 865

+/-

Ostrężnica
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

261

2015-07-16

Brak zgody na drogę na działce nr 1064/4 w
Woli Filipowskiej oraz na jakiekolwiek

1046/4

+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga

str. 45

1
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8

zmiany na tej działce

9

10

11
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

262

2015-07-17

Prośba o przekwalifikowanie działek nr 804 i
806 na mieszkalne lub mieszkalno-usługowe

804
806

-

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

263

2015-07-17

Brak zgody na zmiany na działce nr 830 w
Woli Filipowskiej (brak zgody na drogę od
strony północnej i poszerzenie drogi od strony
południowej, brak zgody na zmianę
przeznaczenia z M1 na MNR1) oraz na
działce nr 850/4 (brak zgody na przebieg
drogi, zmianę przeznaczenia z M1 na MNR1
oraz na powiększenie pasa zieleni
nieurządzonej)

830
850/4

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

264

2015-07-17

Brak zgody na przebieg drogi na działce nr
1018/1w Woli Filipowskiej. Wniosek o nie
wyznaczanie drogi wewnętrznej na działce nr
1010, 72/3 i 1058/12 lub przesunięcie jej w
kierunku północnym równolegle do ul.
Krzeszowickiej tak, by biegła obok słupów
wysokiego napięcia

1018/1
1010
72/3
1058/12

+/+/+/-

Wola Filipowska
Wyznaczone w projekcie planu drogi
wewnętrzne KDW, których dotyczy
uwaga stanowią istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy

str. 46

1
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266

3

4

5

2015-07-17

Prośba o przeznaczenie działek nr 346/3 oraz
345/5 w Woli Filipowskiej w całości pod
tereny MU1 – mieszkalnictwa i usług

346/3
345/5

-

Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium.

2015-07-17

1. Prośba o przekwalifikowanie działek nr
915/1, 915/2 i 914 w Nawojowej Górze w
całości na budowlane

914
915/1
915/2
916
917
918
919
920
946

-

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium.

-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDZ, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać

2. Wyznaczenie drogi dojazdowej do działek
914, 915, 916, 917, 918, 919, 920 po
wschodniej stronie tych działek wzdłuż
działki 946
267

2015-07-17

Brak zgody na przebieg drogi powiatowej
przez działki nr 703/1 oraz 618 w Miękini

703/1
618

6

7

8

9

10

11
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.
Ze względu na szerokość działki 1010 i
przebieg drogi KDW na kierunku północpołudnie, prawidłowe jest zajęcie pod
drogę całej działki.

+

str. 47
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268

2015-07-17

Brak zgody na przebieg drogi powiatowej
przez działki nr 706 oraz 619 w Miękini

706
619

269

2015-07-17

Brak zgody na przebieg dróg KDW przez
działkę nr 599/4 w Tenczynku

599/4

+

Tenczynek

270

2015-07-17

Sprzeciw wobec poprowadzeniu drogi KDW
w rejonie działek nr 1068/4 oraz 1068/7 w
Tenczynku

1068/4
1068/7

+/+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę

-

9

10

11
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDZ, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).

str. 48
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2015-07-17

Brak zgody na poszerzenie ulicy Nawoja w
rejonie działki nr 1635/1 w Nawojowej Górze

1635/1

272

2015-07-17

Sprzeciw wobec poszerzenia drogi 548 przy
działkach nr 392 i 550 w Miękini oraz
propozycja by końcowy docinek tej drogi
prowadził od działki 404 prosto przez działki
rolne

droga nr 548
392
550

273

2015-07-17

Brak zgody na drogę na działce nr 1211/1w
Miękini

1211/1

6

7

8
-

+/+/+/-

9

10

11
zmniejszono jej szerokość do 6 m.
Nawojowa Góra
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDL, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

-

Miękinia
Uwaga niezgodna z ustaleniami
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2015-07-17

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 913/3
w Nawojowej Górze na budowlaną (MNR2)

913/3

275

2015-07-17

Brak zgody na drogę KDW oraz poszerzenie
jej między działkami nr 187/1, 187/2, 188/1,
188/2 w Sance

187/1
187/2
188/1
188/2

276

2015-07-17

Prośba o przekwalifikowanie działek nr
805/2, 805/1, 804 i 806 na mieszkalne lub
mieszkalno-usługowe

277

2015-07-17

Prośba o przekwalifikowanie działek nr 805/2
i 805/1 na mieszkalne lub mieszkalnousługowe

278

2015-07-17

Prośba o naniesienie na plan brakującej ulicy
Różanej (przecznicy od ul. Kolejowej)

279

2015-07-17

Brak zgody na jakiekolwiek zmiany i
przebieg drogi przez działkę nr 1044/5 w Woli
Filipowskiej

6

7

8
-

+/+/+/+/-

9

10

11
obowiązującego Studium
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium.
Sanka
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Realizując w części uwagę przesunięto
drogę w kierunku zachodnim,
maksymalnie zbliżając ją do granicy
działki.

804
806

-

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

805/1
805/2

-

Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

805/1
805/2

-

Nawojowa Góra
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

-

Wola Filipowska
Rysunek planu nie wyznacza wszystkich
dróg wewnętrznych. Natomiast zapisy w
tekście planu umożliwiają realizację
nieoznaczonych na rysunku planu dróg
wewnętrznych i dojazdów do
poszczególnych działek, tworzonych na
podstawie umów cywilnoprawnych.

1044/5

+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
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2015-07-17

Brak zgody na jakiekolwiek zmiany i
przebieg drogi przez działkę nr 1047w Woli
Filipowskiej

281

2015-07-17

Brak zgody na jakiekolwiek zmiany i
przebieg drogi przez działkę nr 1044/4 w Woli
Filipowskiej

5

6

7

8

9

10

11
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

1047

+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

1044/4

+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
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2015-07-17

Brak zgody na jakiekolwiek zmiany i
przebieg drogi przez działkę nr 1046/5 w Woli
Filipowskiej

1046/5

2015-07-17

Prośba o przekształcenie działek nr 1413,
1444, 1446 w Miękini na budowlane w
całości lub przynajmniej na obszarze, gdzie
występuje IV klasa gleby

6

7

+/-

1413

1444
1446

8

9

10

11
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.
Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

-

Miękinia
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

+
+

284

2015-07-17

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 810 w
Sance na budowlaną w części leżącej wzdłuż
głównej drogi

810

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

285

2015-07-17

Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr
777/1 położonej w Woli Filipowskiej z R1 na
ZD oraz o zmianę przeznaczenia działki 361/1
położonej w Tenczynku z ZE na ZD

777/1
361/1

-

286

2015-07-17

Prośba o przekwalifikowanie części działki nr
615 położonej w Woli Filipowskiej na
budowlaną (przy terenie MNR1)

615

-

Wola Filipowska
Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

287

2015-07-17

Prośba o poszerzenie pasa strefy budowlanej
powyżej 10 m na działkach nr 774/6 i 775/5

774/6
775/5

-

Sanka
Uwaga niezgodna z ustaleniami

str. 52

1

2

288

2015-07-20

3

4

5

6

7

8

położonych w Sance
1. Projekt wykonany jest na starych,
nieaktualnych mapach

1076/1

-

2. Drogi KDW zostały zaprojektowane bez
uwzględnienia istniejących warunków

+/-

3. Brak zgody na przebieg drogi KDW przy
działce nr 1076/1

+/-

4. Propozycja zmiany szerokości dróg KDW
z 12 m na 4-5 m

+/-

5. Brak zgody na aneks do umowy o zmianie
wartości działki nr 1076/1 (hipoteka na
działce)

289

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1410 w Miękini na 6 m (pasa
drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

-

1410

+/-

9

10

11
obowiązującego Studium
Tenczynek
Podkłady mapowe zostały zakupione w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, który
prowadzi państwowy zasób geodezyjny i
kartograficzny. Zgodnie z §10 ust 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, mapy są aktualne na
dzień przystąpienia do sporządzania
projektu planu.
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.
Zadaniem planu jest m.in. zabezpieczenie
niezbędnych rezerw dla realizacji układu
drogowego. Sprawę wykupu terenów
przeznaczonych pod ciągi komunikacyjne
określają przepisy odrębne.
Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
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budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

1. Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr
1394w Miękini z rolnego na budowlane.

1394

+

Miękinia

2. Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działkach nr 1394 i 1393 na 6 m (pasa
drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi
polnej

1393
1394

+/+/-

Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1423w Miękini na 6 m (pasa
drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1423

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
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powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1424 w Miękini na 6 m (pasa
drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1424

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

293

2015-07-20

Brak zgody na wytyczenie drogi kosztem
działki nr 601 w Tenczynku

601

+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

294

2015-07-20

Brak zgody na poszerzenie ul. Stanisława
Pareńskiego

+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
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3

4

Brak zgody na poszerzenie drogi KDD1
kosztem działki nr 1658/5 w Tenczynku

5

1658/5

6

7

+/-

8

9
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publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.
Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
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Brak zgody na poszerzenie ul. Pareńskiego
kosztem działki nr 1658/4w Tenczynku

297

2015-07-20

Brak zgody na poszerzenie ul. Pareńskiego
kosztem prywatnych działek

5

1658/4
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Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
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Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1580 w Miękini na 6 m (pasa
drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1580

2015-07-20

Prośba o przywrócenie terenów położonych
po południowej stronie torów kolejowych
(przysiółki Borek, Stara Wola) statusu
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

6

7

8

+/-

9

10

11
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.
Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

-

Wola Filipowska
Tereny, o których mowa w uwadze
znajdują się w obszarach wiejskich i
przeznaczone są w większości pod
zabudowę mieszaną – mieszkaniową,
usługową i produkcyjną. Jest on
przewidziana m.in. pod zabudowę
gospodarczą dla rolników.
Przekwalifikowanie tych terenów
wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną
uniemożliwiłoby w wielu przypadkach
modernizację gospodarstw rolnych i
prowadzenie działalności rolniczej, jak
również drobnej działalności usługowej
typu np. zakład fryzjerski, sklep
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spożywczy, itp.
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Prośba o przywrócenie terenów położonych
po południowej stronie torów kolejowych
(przysiółki Borek, Stara Wola) statusu
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

-

Wola Filipowska
Tereny, o których mowa w uwadze
znajdują się w obszarach wiejskich i
przeznaczone są w większości pod
zabudowę mieszaną – mieszkaniową,
usługową i produkcyjną. Jest on
przewidziana m.in. pod zabudowę
gospodarczą dla rolników.
Przekwalifikowanie tych terenów
wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną
uniemożliwiłoby w wielu przypadkach
modernizację gospodarstw rolnych i
prowadzenie działalności rolniczej, jak
również drobnej działalności usługowej
typu np. zakład fryzjerski, sklep
spożywczy, itp.
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Prośba o przywrócenie terenów położonych
po południowej stronie torów kolejowych
(przysiółki Borek, Stara Wola) statusu
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

-

Wola Filipowska
Tereny, o których mowa w uwadze
znajdują się w obszarach wiejskich i
przeznaczone są w większości pod
zabudowę mieszaną – mieszkaniową,
usługową i produkcyjną. Jest on
przewidziana m.in. pod zabudowę
gospodarczą dla rolników.
Przekwalifikowanie tych terenów
wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną
uniemożliwiłoby w wielu przypadkach
modernizację gospodarstw rolnych i
prowadzenie działalności rolniczej, jak
również drobnej działalności usługowej
typu np. zakład fryzjerski, sklep
spożywczy, itp.
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Prośba o przywrócenie terenów położonych
po południowej stronie torów kolejowych
(przysiółki Borek, Stara Wola) statusu
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

-

Wola Filipowska
Tereny, o których mowa w uwadze
znajdują się w obszarach wiejskich i
przeznaczone są w większości pod
zabudowę mieszaną – mieszkaniową,
usługową i produkcyjną. Jest on
przewidziana m.in. pod zabudowę
gospodarczą dla rolników.
Przekwalifikowanie tych terenów
wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną
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Prośba o przywrócenie terenów położonych
po południowej stronie torów kolejowych
(przysiółki Borek, Stara Wola) statusu
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

Brak zgody na drogę nr 1154 na działce 1634
w Woli Filipowskiej

8

-

1634

+/-

9

10

11
uniemożliwiłoby w wielu przypadkach
modernizację gospodarstw rolnych i
prowadzenie działalności rolniczej, jak
również drobnej działalności usługowej
typu np. zakład fryzjerski, sklep
spożywczy, itp.
Wola Filipowska
Tereny, o których mowa w uwadze
znajdują się w obszarach wiejskich i
przeznaczone są w większości pod
zabudowę mieszaną – mieszkaniową,
usługową i produkcyjną. Jest on
przewidziana m.in. pod zabudowę
gospodarczą dla rolników.
Przekwalifikowanie tych terenów
wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną
uniemożliwiłoby w wielu przypadkach
modernizację gospodarstw rolnych i
prowadzenie działalności rolniczej, jak
również drobnej działalności usługowej
typu np. zakład fryzjerski, sklep
spożywczy, itp.
Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
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3

4

1. Brak zgody na poprowadzenie drogi po
działkach nr 1093/1, 1093/2, 1093/3
(podzielona na 1093/6, 1093/7, 1093/8),
1093/4 (podzielona na 1093/9 i 1093/10)

5

1093/1
1093/2
1093/3
1093/4

2. Uwaga na temat nieaktualnych podkładów
na jakich sporządzony jest mpzp
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Brak zgody na poszerzenie drogi gminnej na
działce nr 831/1 w rejonie działek nr 1208/4 i
1208/5 w Woli Filipowskiej

6

7

8

+/+/+/+/-

-

831/1
1208/4
1208/5

-

9

10

11
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.
Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Z tego względu w tym rejonie
przywrócono układ drogowy zgodny z
obowiązującym mpzp
Podkłady mapowe zostały zakupione w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, który
prowadzi państwowy zasób geodezyjny i
kartograficzny. Zgodnie z §10 ust 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, mapy są aktualne na
dzień przystąpienia do sporządzania
projektu planu
Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
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Brak zgody na poszerzenie drogi gminnej nr
831/1 w rejonie działek nr 1208/3 w Woli
Filipowskiej

831/1
1208/3

308

2015-07-20

Brak zgody na dokonanie zmian w przebiegu
ul. Jana III Sobieskiego w obrębie działek nr
1702/1 oraz 1702/6 w Tenczynku

1702/1
1702/6

+
+

Tenczynek
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Bark zgody na nowy projekt

1704

+

Tenczynek

310

2015-07-20

Uwaga o nieprawidłowym przebiegu KDW
przez działkę nr 988/1w Sance z uwagi na
nieaktualną ewidencję gruntów (przebieg
powinien uwzględniać granice działki 988/1)

988/1

+

Sanka

311

2015-07-20

Propozycja przesunięcia drogi KDW
pomiędzy działkami nr 328/3 i 329w Sance
według załącznika graficznego z uwagi na
istniejący staw

328/3
329

+/+/-

Sanka
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

-

9

10

11
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.
Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.
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Prośba o wyznaczenie drogi na granicy
działek nr 1335, 1299, 1297, 1296, 1295,
1294, 1293, 1292, 1291/4, 1291/6 w
Nawojowej Górze a działką o nr 1300
zgodnie z załącznikiem graficznym
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2015-07-20

Prośba o przekształcenie działek nr 5/1 oraz
78 w Miękini w całości na budowlane
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1335
1299
1297
1296
1295
1294
1293
1292
1291/4
1291/6

-

Nawojowa Góra
(w tekście uwagi omyłkowo wpisano nr
dz. 125 zamiast 1295)
Rysunek planu nie wyznacza wszystkich
dróg wewnętrznych. Natomiast zapisy w
tekście planu umożliwiają realizację
nieoznaczonych na rysunku planu dróg
wewnętrznych i dojazdów do
poszczególnych działek, tworzonych na
podstawie umów cywilnoprawnych.

5/1

-

Miękinia
Uwaga niezgodna z obowiązującym
Studium

78

-

Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

Prośba o przekształcenie działki nr 1639/1 w
całości na budowlaną

1639/1

-

Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium.

oraz sprzeciw wobec poszerzenia drogi
kosztem działki nr 1638 i 1639/1w Woli
Filipowskiej

1638
1639/1

+/+/-

Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
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zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

315
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Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr
218/1 w Tenczynku na MNR1

218/1

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
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Prośba o zmianę przeznaczenia działki nr
219/1w Tenczynku na MNR1

219/1

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

317
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Sprzeciw wobec poprowadzenia drogi przez
działkę nr 1880 w Tenczynku

1880

+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga,
której dotyczy uwaga stanowi istotny
element układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.) Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDW i
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

318

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1664/2 w Miękini na 6 m
(pasa drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1664/2

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
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Prośba o wykreślenie drogi nr 1515/21 w
Tenczynku oraz propozycja rozważenia
sprzedaży tej nieruchomości właścicielom
przyległych do niej działek

1515/21

320

2015-07-20

Brak zgody na poszerzenie drogi kosztem
działki nr 644/1 w Ostrężnicy

644/1

-

Ostrężnica
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD2, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
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Prośba o zawężenie projektu drogi
powiatowej wzdłuż działki nr 681 w Miękini
do obecnych rozmiarów

681

-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDZ, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz

+/-

9

10

11
zmniejszono jej szerokość do 15 m.
Tenczynek
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Ze względu na zgłoszoną uwagę, układ
drogowy w tym rejonie zostanie
zweryfikowany w toku dalszych prac
planistycznych, z uwzględnieniem
istniejącego zagospodarowania terenu
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jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1664/1 w Miękini na 6 m
(pasa drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1664/1

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

2015-07-20

Bark zgody na poszerzenie drogi wzdłuż
działek nr 1139 i 1137/1 w Woli Filipowskiej

1139
1137/1

+/+/-

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1 i wewnętrzna KDW,
których dotyczy uwaga stanowią istotny
element układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.) Również elementy infrastruktury nie
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związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi publicznej
na KDD2 i zmniejszono jej szerokość do
8 m, a drogę KDW zawężono do 6 m.

324

2015-07-20

Brak zgody na poszerzenie drogi kosztem
działek nr 443/3 i 443/4 w Tenczynku

443/3
443/4

+/+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

325

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1425 w Miękini na 6 m (pasa
drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1425

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.
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326

2015-07-20

Prośba o włączenie działki nr 1188 w
Nawojowej Górze do terenów MNR

1188

-

327

2015-07-20

Prośba o odrolnienie działek nr 856 i 1370 w
Miękini

856
1370

-

328

2015-07-20

Brak zgody na zmiany na działce nr 1674/1
w Tenczynku

1674/1

+

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Miękinia
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek

329

2015-07-20

Brak zgody na zmiany na działce nr 1674/2 w
Tenczynku

1674/2

+

Tenczynek

330

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1594/1 w Miękini na 6 m
(pasa drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1409
1589

+/+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

331

2015-07-20

Brak zgody na poprowadzenie drogi KDW
przez działkę nr 1582/4 w Tenczynku

1582/4

+/-

Tenczynek
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Realizując częściowo złożoną uwagę
pozostawiono tylko drogę do obsługi
przyległych działek, rezygnując z jej
przedłużania do nowych terenów
budowlanych w północnej części obszaru.

332

2015-07-20

Brak zgody na poprowadzenie drogi przez
działkę nr 512/1w Tenczynku

512/1

+

Tenczynek
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2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1594/1 w Miękini na 6 m
(pasa drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1594/1

334

2015-07-20

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 903/1
w Miękini na budowlaną

903/1

335

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1559 w Miękini na 6 m (pasa
drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1559

+/-

336

2015-07-20

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1450
w Miękini na budowlaną

1450

+

337

2015-07-20

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1539

1539

8

+/-

9

10

11
Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

-

Miękinia
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.
Miękinia

-

Miękinia
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w Miękini na budowlaną
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338

2015-07-20

Prośba o naniesienie na plan brakującej ulicy
Różanej (wzdłuż torów kolejowych)

339

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1573 w Miękini na 6 m (pasa
drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1573

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

340

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1579 w Miękini na 6 m (pasa
drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1579

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub

-

9

10

11
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Wola Filipowska
Rysunek planu nie wyznacza wszystkich
dróg wewnętrznych. Natomiast zapisy w
tekście planu umożliwiają realizację
nieoznaczonych na rysunku planu dróg
wewnętrznych i dojazdów do
poszczególnych działek, tworzonych na
podstawie umów cywilnoprawnych.
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zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1594/2 w Miękini na 6 m
(pasa drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1594/2

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

342

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1696/2w Miękini na 6 m
(pasa drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1696/2

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

343

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1454 w Miękini na 6 m (pasa
drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku

1454

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
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zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

344

2015-07-20

Prośba o przekwalifikowanie działki nr
1461/1 w Woli Filipowskiej na budowlaną

345

2015-07-20

Uwagi do projektu mpzp:
1. Prośba o umożliwienie budowy
indywidualnych przydomowych
oczyszczalni ścieków z rozsączaniem do
gruntu
2. Prośba o zdefiniowanie dopuszczalnej
wysokości wiaty

5

1461/1
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-

-

-
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komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.
Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek
Regulacje odnośnie odprowadzania
ścieków wynikają jednoznacznie z
przepisów odrębnych i rozporządzeń, nie
ma możliwości ustaleniami planu
zmieniać przepisów ponadlokalnych
Warunki postawienia wiaty określa prawo
budowlane (Dziennik Ustaw z 2006 r. Nr
156 poz. 1118 z dnia 7 lipca 1994 r.).
Wiata nie jest budynkiem, czyli nie jest
związana trwale z gruntem, zgodnie z
prawem budowlanym:

maksymalna powierzchnia
zabudowy to 25 m2,

na budowę wiaty do 25 m2, w
rozumieniu prawa budowlanego
wymagane jest zezwolenie - a nie
pozwolenie na budowę,

łączna liczba wolno stojących
parterowych budynków
gospodarczych (w tym wiat) na
działce nie może przekraczać dwóch
na każde 500 m2 powierzchni
działki.
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3. Prośba o zdefiniowanie czy garaż to
budynek mieszkalny czy gospodarczy lub
zdefiniowanie osobnych wytycznych dla
garaży

5

6

7

8
-

9

10

11
Uwaga niezrozumiała
– garaż w sposób oczywisty nie jest
budynkiem mieszkalnym)

4. Prośba o zapis, że dach budynku
gospodarczego o kącie nachylenia poniżej
30 może być nie tylko jednospadowy, ale
też dwu- lub wielospadowy

-

Uwaga niezrozumiała
– w powołanym w złożonej uwadze §22,
dla budynków gospodarczych i garaży
jedynie dopuszcza się poniżej 30 o
dachy płaskie i jednospadowe, natomiast
podstawę stanowią dachy dwuspadowe i
wielospadowe, zapisy odnośnie form
zabudowy uzgodnione przez RDOŚ

5. Prośba o możliwość usytuowania budynku
gospodarczego i wiaty zgodnie z zapisami
prawa budowlanego w ostrej granicy lub
odległości > 1,5 m od granicy, także dla
działek szerszych niż 18 m

-

Przyjęte ustalenie zostaje utrzymane – z
założenia może być wykorzystywane dla
wąskich działek, ale nie powszechnie

Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

346

2015-07-20

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 818/1
w Woli Filipowskiej na budowlaną

818/1

-

347

2015-07-20

Brak zgody na poszerzenie drogi gminnej ul.
Złota Dolina kosztem działki nr 1223/2 w
Woli Filipowskiej

1223/2

-

348

2015-07-20

Prośba o poszerzenie strefy budowlanej na
działce nr 1276w Nawojowej Górze

1276

-

349

2015-07-20

Propozycja brzmienia ust. 2
pkt. 1 na całym obszarze planu możliwe jest
odprowadzanie ścieków:
a) do systemu kanalizacji sanitarnej
b) …do szczelnych zbiorników na
nieczystości…

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

+
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c) …zgodnie z przepisami odrębnymi
d) …do szczelnych zbiorników na
nieczystości oraz do indywidualnych
oczyszczalni ścieków…
pkt. 2 dopuszcza się odprowadzenie wód
opadowych na własną działkę zgodnie z
przepisami odrębnym
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9

-

pkt. 3 odprowadzenie ścieków z powierzchni
dróg powinno się odbywać do kanalizacji
deszczowej; dopuszcza się odwodnienie dróg
za pomocą systemu rowów otwartych i
osadników bądź innych urządzeń
odwodnienia powierzchniowego

+

pkt. 4 w przypadku zabudowy obszarów przez
które prowadzone są urządzenia
odprowadzające wody opadowe z urządzeń
odwodniających drogi publiczne, ustala się
obowiązek zapewnienia możliwości
odprowadzenia tych wód w porozumieniu z
zarządcą drogi

+

10

11

Regulowanie w planie odprowadzania
wód opadowych z własnej działki jest
niepotrzebna, ponieważ regulacje prawne
dotyczące odprowadzania wód
opadowych, w tym kwestia
odprowadzania wód opadowych z działki
budowlanej uregulowana jest w
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690), zwane
„warunkami technicznymi”. Regulacji
w/w rozporządzeniem dokonuje się na
podstawie delegacji wynikającej z art. 7
ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego.

350

2015-07-20

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1263
w Woli Filipowskiej na budowlaną

1263

+

Wola Filipowska

351

2015-07-20

1. Brak zgody na poszerzenie ul. Pareńskiego
kosztem działki nr 1623 w Tenczynku
oraz

1623

+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi

str. 74
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2. Brak zgody na zmianę przeznaczenia
terenów po drugiej stronie działki nr 1623
z terenów zieleni nieurządzonej na tereny
budowlane

352

2015-07-20

Brak zgody na poszerzenie ul. Pareńskiego
kosztem działki nr 1659/4 w Tenczynku

8

-

1659/4

+/-

9

10

11
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.
Wyznaczenie nowych terenów
budowlanych po drugiej stronie działki,
której dotyczy uwaga jest zgodne
ustaleniami obowiązującego Studium i
wynika ze złożonych przez właścicieli
wniosków do planu.
Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
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technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

353

2015-07-20

Brak zgody na poszerzenie ul. Pareńskiego
kosztem działki nr 1659/5 w Tenczynku

1659/5

+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

354

2015-07-20

Brak zgody na poszerzenie ul. Pareńskiego
kosztem działki nr 1659/7 i 1659/8 w
Tenczynku

1659/7
1659/8

+/+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
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355

2015-07-20

Brak zgody na poprowadzenie drogi KDW
przez działkę nr 327/2 w Ostrężnicy

327/2

356

2015-07-20

Brak zgody na przeznaczenie działki nr 380/1
w Ostrężnicy pod tereny sakralne, prośba o
pozostawienie jej jako teren budowlany

380/1

357

2015-07-20

Prośba o uznanie całej działki nr 1412 w
Miękini jako terenu MNR1.

1412

-

Wniosek o zmianę przeznaczenia drogi
przebiegającej wzdłuż działki nr 1728 i 1724
do działki nr 1723 tak, aby w całości
przebiegała ona po terenach R1.

1724
1728
1723

-

-

+

9
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związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.
Ostrężnica
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Ostrężnica

Miękinia
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.
Projekt planu nie przewiduję realizacji
drogi, której dotyczy uwaga. Na rysunku
planu są wyznaczone tylko drogi
publiczne i ważniejsze drogi wewnętrzne.
Natomiast zapisy w tekście planu
umożliwiają realizację nieoznaczonych
na rysunku planu dróg wewnętrznych i
dojazdów do poszczególnych działek,
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Prośba o wyznaczanie granic obszarów o
odmiennym przeznaczeniu po granicach
działek tak, aby jedna działka miała jednolite
przeznaczenie

8
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tworzonych na podstawie umów
cywilnoprawnych.

-

Działki których dotyczy uwaga znajdują
się w terenach rolnych. Wydzielono z
nich jedynie kompleks leśny ZL, który
nie może być przekwalifikowany na cele
nieleśne.

-

Ostrężnica
Stanowiska archeologiczne uwidocznione
na rysunku planu nie są ustaleniem planu,
lecz wynikają z przepisów odrębnych.

358

2015-07-20

Brak zgody na umiejscowienie stanowisk
archeologicznych na działce nr 700/1 w
Ostrężnicy

700/1

359

2015-07-20

Brak zgody na poprowadzenie drogi KDW
przez działkę nr 1074 w Tenczynku

1074

+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

360

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1433/1 w Miękini na 6 m
(pasa drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1433/1

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
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drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

2015-07-20

Prośba o poprowadzenie drogi po działce
nr1607 tak, aby stanowiła przedłużenie drogi
na działce nr 1524 w Woli Filipowskiej

1607

+/-

Wola Filipowska
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Realizując w części uwagę zmniejszono
jej szerokość do 6 m

362

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1564 i 1381 w Miękini na 6 m
(pasa drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1564
1381

+/+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

363

2015-07-20

Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1432 w Miękini na 6 m (pasa
drogowego na 10 m) oraz propozycja
przesunięcia tej drogi o 1 km w kierunku
zachodnim w miejscu istniejącej drogi polnej

1432

+/-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
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2015-07-20

Brak zgody na poszerzenie drogi kosztem
działki nr 867, prośba o zmianę przeznaczenia
działki nr 1079 na rolną, prośba o
przekwalifikowanie działek nr 1071 i 1123 w
Ostrężnicy na budowlane

867
1079
1071
1123

-

Ostrężnica
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

2015-07-20

Prośba o poszerzenie terenu mieszkaniowousługowego na działkach nr 805/1 i 805/2
oraz terenu mieszkaniowego na działkach nr
806 i 804 w Nawojowej Górze

804
806

-

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

805/1
805/2

-

Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Nawojowa Góra
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

366

2015-07-20

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1623
w Nawojowej Górze na budowlaną

1623

-

367

2015-07-20

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1351
w Nawojowej Górze na budowlaną po
północnej stronie drogi KDD1

1351

-

368

2015-07-20

Prośba o poszerzenie terenu mieszkaniowousługowego na działkach nr 805/1 i 805/2
oraz terenu mieszkaniowego na działkach nr
806 i 804 w Nawojowej Górze

804
806

-

805/1
805/2

-

369

2015-07-20

9

10

11
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Brak formalnych możliwości
przekształcenia gruntów rolnych na
tereny budowlane.

1. Prośba o zmianę przeznaczenia działek nr
1371/3 i 1371/4 na budowlane

1371/3
1371/4

+
+

Miękinia

2. Propozycja zmiany szerokości drogi KDW
przy działce nr 1594/1 w Miękini na 6 m
(pasa drogowego na 10 m) i przesunięcia
tej drogi o 1 km w kierunku zachodnim w
miejscu istniejącej drogi polnej

1594/1

+/-

Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
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2015-07-20

Prośba o wyjaśnienie przyczyn
zakwalifikowania działki nr 1255w
Tenczynku jako terenu w całości potencjalnie
narażonego na okresowe podtopienia oraz w
części jako terenu zieleni nieurządzonej

1255

-

Tenczynek
Tereny podmokłe i zagrożone
okresowymi podtopieniami zostały
wyznaczone na podstawie opracowania
ekofizjograficznego. Projekt planu jest
zgodny ze Studium i podlegał
uzgodnieniu z RDOŚ.

371

2015-07-20

Prośba o zmianę przebiegu granicy terenu ZN
na działkach nr 750/6, 750/7 i 751/12 w
Tenczynku zgodnie z załącznikiem
graficznym i nadanie pozostałym terenom
statusu U1

750/6
750/7
751/12

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

372

2015-07-20

Uwaga o nieaktualnej mapie na jakiej powstał
projekt mpzp, błędna granica działki nr 1427
w Tenczynku

1427

-

Tenczynek
Podkłady mapowe zostały zakupione w
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, który
prowadzi państwowy zasób geodezyjny i
kartograficzny. Zgodnie z §10 ust 2
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, mapy są aktualne na
dzień przystąpienia do sporządzania
projektu planu

373

2015-07-20

Brak zgody na przebieg drogi KDW przez
działki nr 1743/6 i 1743/9 w Tenczynku

1743/6
1743/9

+
+

Tenczynek

374

2015-07-20

Brak zgody na przebieg drogi KDW przez
działki nr 1743/7, 1743/8 i 1743/11 w
Tenczynku

1743/7
1743/8
1743/11

+
+
+

Tenczynek

375

2015-07-20

Brak zgody na przebieg drogi KDZ (ul.
Chrzanowska) przez działki nr 1207/1 i
1207/3w Tenczynku

1207/1
1207/3

-
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(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 15 m.

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDZ, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
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376

2015-07-20

Prośba o zmniejszenie pasa ograniczającego
zabudowę na działce nr 1207/1w Tenczynku
wzdłuż odcinka drogi dojazdowej

1207/1

+

Tenczynek

377

2015-07-20

Brak zgody na poszerzenie ul. Sobieskiego
kosztem działki nr 1685w Tenczynku

1685

+

Tenczynek

378

2015-07-20

Prośba o zmianę przebiegu granicy terenu
zieleni nieurządzonej na działce nr 163/10 w
Nawojowej Górze tak, aby nie dzielić tej
działki na 3 pasy o różnym przeznaczeniu

379

2015-07-20

Brak zgody na poszerzenie ul. Sobieskiego
kosztem działki nr 1686w Tenczynku

380

2015-07-20

Prośba o przywrócenie terenów położonych
po południowej stronie torów kolejowych
(przysiółki Borek, Stara Wola) statusu
terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

163/10

1686

8

9

-
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układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

+

Tenczynek
-

Wola Filipowska
(uwagi o identycznej treści podpisane
przez 84 mieszkańców)
Tereny, o których mowa w uwadze
znajdują się w obszarach wiejskich i
przeznaczone są w większości pod
zabudowę mieszaną – mieszkaniową,
usługową i produkcyjną. Jest on
przewidziana m.in. pod zabudowę
gospodarczą dla rolników.
Przekwalifikowanie tych terenów
wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną
uniemożliwiłoby w wielu przypadkach
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2015-07-21

Brak zgody na przebieg dróg przez działkę nr
1107, która została podzielona na nr 1107/1 i
1107/2 oraz na działce nr 1110, która została
podzielona na 1110/1 i 1110/2 oraz przez
działkę nr 1157 w Woli Filipowskiej

1107/1
1107/2
1110/1
1110/2
1157

-

2015-07-21

Brak zgody na poprowadzenie drogi przez
działki nr 357 i 654w Miękini

357
654

-
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modernizację gospodarstw rolnych i
prowadzenie działalności rolniczej, jak
również drobnej działalności usługowej
typu np. zakład fryzjerski, sklep
spożywczy, itp.
Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Z tego względu w tym rejonie
przywrócono układ drogowy zgodny z
obowiązującym mpzp
Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDZ, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać

str. 83
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2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 890/2
w Nawojowej Górze z ZNU na tereny
budowlane

890/2

384

2015-07-21

Sprzeciw wobec poszerzenia drogi KDW 574
przy działce nr 580 w Miękini

580

+/-

385

2015-07-21

Brak zgody na poszerzenie drogi KDD1 oraz
prośba o pozostawienie jej szerokości w
obecnym stanie

1626/1
1626/3

+/+/-

8

-

9

10

11
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono szerokość drogi do 6 m.
Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
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drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

386

2015-07-21

Brak zgody na poszerzenie drogi KDD1
kosztem działki nr 855 w Ostrężnicy

855

+/-

Ostrężnica
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

387

2015-07-21

Brak zgody na poprowadzenie drogi w
obrębie działki nr 1584 w Tenczynku

1584

+

Tenczynek

388

2015-07-21

Prośba o poprowadzenie w linii prostej
terenów budowlanych wzdłuż drogi krajowej
nr 79 w miejscowości Nawojowa Góra oraz
poszerzenie terenu budowlanego

742/1
742/2

-

Nawojowa Góra
Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013).

389

2015-07-21

Prośba o poszerzenie terenów budowlanych
na odległość 120 m od drogi na działce nr
1275/1 w Nawojowej Górze

1275/1

-

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

390

2015-07-21

Prośba o poszerzenie terenów budowlanych
na odległość 130 m od drogi na działce nr

1274/1

-

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami

str. 85
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1275/1 w Nawojowej Górze

5

391

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie całej działki nr
415 w Nawojowej Górze na tereny MU1

415

-

392

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie całej działki nr
1785 w Nawojowej Górze na tereny MU1

1785

-

Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

393

2015-07-21

Sprzeciw wobec projektowanej zmianie
kategorii drogi o nr 941w Miękini

944

-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).

394

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 893/1
w Nawojowej Górze z ZE na tereny
budowlane

893/1

-

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

395

2015-07-21

1. Prośba o likwidację stanowiska
archeologicznego na działce nr 1698/8 w
Tenczynku

1698/8
1698/10

-

Tenczynek
Stanowiska archeologiczne uwidocznione
na rysunku planu nie są ustaleniem planu,
lecz wynikają z przepisów odrębnych.

2. Przekwalifikowanie działki z ZE na tereny
MN1.1 w całości lub od strony północnej
396

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie działek nr 753/,
754/1 i 756/1 w Woli Filipowskiej oraz
działki nr 4 w Tenczynku na tereny
budowlane

6

7

8

9

10

11
obowiązującego Studium
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

+
753/1
754/1
756/1
4

+
+
+

Wola Filipowska
-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

str. 86
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397

2015-07-21

398

2015-07-21

3

4

5

Sprzeciw wobec pozbawienia drogi
dojazdowej do działki nr 894 w Woli
Filipowskiej, przekształcenia działki w obszar
produkcji. Sprzeciw wobec przekształcenia
działki nr 1048 oraz projektowanej drogi

894

Sprzeciw wobec poszerzaniu drogi gminnej nr
1154 do szerokości 10 m w kierunku
istniejącej i nowej zabudowy

6

7

8
-

1048

+/-

1642/1

+/-

9

10

11
Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW, związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.
Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą

str. 87

1

2

3

4

5

399

2015-07-21

Brak zgody na projektowaną drogę o
szerokości 10 m w liniach rozgraniczających
po działce nr 1233 w Tenczynku

1233

400

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie co najmniej
połowy działki nr 1783 w Tenczynku na
tereny budowlane oraz o aktualizację planu

1783

401

2015-07-21

Sprzeciw wobec poszerzenia drogi KDD1 tj.
ul. St. Pareńskiego i ul. Słoneczna kosztem
działek nr 1633, 1659/9, 1660, 1661 w
Tenczynku

1633
1659/9
1660
1661

6

7

8

+/-

10

11
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.
Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

-

+/+/+/+/-

9

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający

str. 88
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2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 540 w
Nawojowej Górze na tereny mieszkaniowousługowe

540

2015-07-21

Sprzeciw wobec poszerzenia drogi KDD1 tj.,
ul. St. Pareńskiego

6
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-

+/-
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możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
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404

2015-07-21

Prośba o wykreślenie z drogi łączącej ul. ks.
K. Świąteckiego z ul. gen. J. Chłopickiego w
Tenczynku

1536/1
1536/2

+/+/-

Tenczynek
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Ze względu na zgłoszoną uwagę, układ
drogowy w tym rejonie zostanie
zweryfikowany w toku dalszych prac
planistycznych, z uwzględnieniem
istniejącego zagospodarowania terenu

405

2015-07-21

Brak zgody na poprowadzenie drogi
wewnętrznej po działce nr 1621/2 w
Tenczynku

1621/2

+/-

Tenczynek
Droga wewnętrzna KDW, której dotyczy
uwaga stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, niezbędny dla
prawidłowej obsługi istniejących oraz
projektowanych terenów budowlanych.
Ze względu na zgłoszoną uwagę, układ
drogowy w tym rejonie zostanie
zweryfikowany w toku dalszych prac
planistycznych, z uwzględnieniem
istniejącego zagospodarowania terenu

406

2015-07-21

Sprzeciw wobec poprowadzeniu drogi przez
wschodnią stronę działek nr 1111/8 i 1121/5
w Woli Filipowskiej

1111/8
1121/5

-

9

10

11
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Z tego względu w tym rejonie

str. 90
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407

2015-07-21

Brak zgody na poprowadzenie drogi z uwagi
na zbyt bliską odległość od budynku
mieszkalnego

137

-

Sanka
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).

408

2015-07-21

1. Sprzeciw wobec proponowanej regulacji
terenów zalewowych na działkach nr
110/7 i 110/3 w Nawojowej Górze

110/7
110/3

-

Nawojowa Góra
Tereny podmokłe i zagrożone
okresowymi podtopieniami zostały
wyznaczone na podstawie opracowania
ekofizjograficznego. Projekt planu jest
zgodny ze Studium i podlegał
uzgodnieniu z RDOŚ.
Stanowiska archeologiczne uwidocznione
na rysunku planu nie są ustaleniem planu,
lecz wynikają z przepisów odrębnych.

2. Sprzeciw wobec umieszczenia stanowiska
archeologicznego na działce nr 110/7

8

-

409

2015-07-21

Sprzeciw wobec wprowadzania terenów
MNR1 w okolicy działki nr 1094 w Woli
Filipowskiej

1094

410

2015-07-21

Sprzeciw wobec poszerzenia drogi nr 420 w

1094

-

+/-

9

10

11
przywrócono układ drogowy zgodny z
obowiązującym mpzp

Wola Filipowska
Działka znajduję się w obszarze
wiejskim, gdzie dominuję zabudowa
związana z produkcją rolną Teren MNR1
jest przeznaczony m.in. pod zabudowę
gospodarczą dla rolników.
Przekwalifikowanie tych terenów
wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną
uniemożliwiłoby w wielu przypadkach
modernizację gospodarstw rolnych i
prowadzenie działalności rolniczej, jak
również drobnej działalności usługowej
typu np. zakład fryzjerski, sklep
spożywczy, itp.
Wola Filipowska

str. 91
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2015-07-21
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4
okolicy działek 1049 i 1082 w Woli
Filipowskiej oraz wobec minimalnych
szerokości 6 m pasów drogowych KDW

5
1082

Sprzeciw wobec projektowanej drodze w
okolicy działki nr 1038 w Woli Filipowskiej

1038

6

7
+/-

+/-

8

9

10

11
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1 i droga wewnętrzna
KDW, których dotyczy uwaga stanowią
istotny element podstawowego układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.). Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Ponadto parametry
techniczne dróg publicznych powinny
być zgodne z Rozporządzeniem w
sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
z późn. zmianami). Realizując częściowo
złożoną uwagę zmieniono klasyfikację
drogi na KDD2 i zmniejszono jej
szerokość do 8 m. Również droga KDW
została zawężona do 8 m.
Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.
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412

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1305
w Woli Filipowskiej z rolnej na budowlaną

1305

+

Wola Filipowska

413

2015-07-21

Sprzeciw wobec poszerzenia drogi kosztem
działki nr 1793 w Tenczynku

1793

+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

414

2015-07-21

Brak zgody na poprowadzenie drogi KDW po
działce nr 315/1 w Tenczynku oraz prośba o
zawężenie linii rozgraniczające drogi KDW
do 6 m

315/1

+/-

Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
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415

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1292
w Woli Filipowskiej z rolnej na tereny
budowlane

1292

+

Wola Filipowska

416

2015-07-21

Prośba o poszerzenie terenów MNR2 na
działce nr 1664 w Woli Filipowskiej

1664

+

Wola Filipowska

417

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 707/2
w Nawojowej Górze z rolnej na budowlaną

707/2

-

418

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 894 w
Nawojowej Górze z rolnej na budowlaną

894

-

419

2015-07-21

Prośba o poszerzenie terenu budowlanego na
działce nr 616 w Woli Filipowskiej

616

-

420

2015-07-21

Prośba o wykreślenie zmian na ul. Wolskiej
pod projektowana drogę KDD1

+/-

8

9

10

11
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 10 m.

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Wola Filipowska
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1 i droga wewnętrzna
KDW, których dotyczy uwaga stanowią
istotny element podstawowego układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.). Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Ponadto parametry
techniczne dróg publicznych powinny
być zgodne z Rozporządzeniem w
sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
z późn. zmianami). Realizując częściowo
złożoną uwagę zmieniono klasyfikację
drogi na KDD2 i zmniejszono jej
szerokość do 8 m. Również droga KDW
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421

2015-07-21

Prośba o włączenie do terenów rolnych
działek nr 1610/1, 1610/2, 1620, 1619 w
Miękini, działkę nr 1618 włączenie do
terenów leśnych

422

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1268
w Woli Filipowskiej na tereny budowlane

1268

423

2015-07-21

Prośba o uwzględnienie w mpzp drogi do
działki nr 379 w Woli Filipowskiej

379

-

Wola Filipowska
Rysunek planu nie wyznacza wszystkich
dróg wewnętrznych. Natomiast zapisy w
tekście planu umożliwiają realizację
nieoznaczonych na rysunku planu dróg
wewnętrznych i dojazdów do
poszczególnych działek, tworzonych na
podstawie umów cywilnoprawnych.

424

2015-07-21

Brak zgody na poszerzenie drogi powiatowej
kosztem działki nr 1647 w Miękini oraz
sprzeciw wobec utworzenia i poszerzenia
drogi gminnej

1647

-

Miękinia
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDZ i droga wewnętrzna
KDW, których dotyczy uwaga stanowią
istotny element podstawowego układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.). Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Ponadto parametry
techniczne dróg publicznych powinny
być zgodne z Rozporządzeniem w
sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
z późn. zmianami).

425

2015-07-21

Sprzeciw wobec wprowadzenia dróg KDW w
rejonie działki nr 599/3 w Tenczynku

599/3

426

2015-07-21

Brak zgody na zmiany drogi KDZ nr 646 w

1610/1
1610/2
1619
1620
1618

685

8
-

+

9

10

11
została zawężona do 8 m.
Miękinia
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

Wola Filipowska

+

Tenczynek
-

Miękinia
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rejonie działki nr 685 w Miękini
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Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDZ, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).

427

2015-07-21

Brak zgody na zmiany dotyczące poszerzania
dróg

1680

+

Tenczynek

428

2015-07-21

1. Prośba o zmniejszenie szerokości drogi
KDD1 w okolicy działek nr 329/1 i 336 w
Woli Filipowskiej z 10 m na 8 m.

329/1
336

+

Wola Filipowska

droga 334
2. Prośba o wprowadzenie zapisu
umożliwiającego przeprowadzenie
remontu, przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy budynków istniejących w
liniach rozgraniczających dróg i w
granicach linii rozgraniczających

+

429

2015-07-21

Prośba o zmianę funkcji o charakterze
sportowo-rekreacyjnym na działkach 577/49,
577/50, 577/51, 577/73 w Woli Filipowskiej

577/49
577/50
577/51
577/73

-

Wola Filipowska
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

430

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie działki nr 1346
w Nawojowej Górze na tereny zabudowy
zagrodowej

1364

-

431

2015-07-21

Sprzeciw wobec projektowanej drodze od ul.
Zielonej do ogródków działkowych

1331
1332

Nawojowa Góra
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga

+/+/-
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432

2015-07-21

Prośba o przekwalifikowanie działki nr
1689/4 w Woli Filipowskiej na tereny
budowlane oraz działki nr 20/1 w Tenczynku

1689/4
20/1

433

2015-07-21

Brak zgody na poszerzenie drogi KDD1
kosztem działki nr 1627/2 w Tenczynku

1627/2

6

7
+/-

8

-

+/-

9

10

11
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.
Wola Filipowska
Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium
Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element podstawowego
układu komunikacyjnego, dający
możliwość prawidłowej obsługi
komunikacyjnej istniejących i
projektowanych terenów budowlanych.
Pas drogowy powinien zawierać oprócz
jezdni również pozostałe elementy
infrastruktury drogowej (chodnik,
odwodnienie, oświetlenie, skarpy, nasypy
itp.). Również elementy infrastruktury nie
związane z drogą powinny być
prowadzone w pasie drogowym, za zgodą
właściciela lub zarządcy tej drogi).
Ponadto parametry techniczne dróg
publicznych powinny być zgodne z
Rozporządzeniem w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
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434

2015-07-21

Prośba o zorganizowanie debaty publicznej
dla mieszkańców Woli Filipowskiej oraz
sprzeciw wobec poszerzenia ul. Żłota Dolina
oraz wobec budowy jezdni wzdłuż torowiska
ul. Kolejowa-Spacerowa

435

2015-07-21

Brak zgody na naniesienie na działkę nr
644/2 w Ostrężnicy stanowiska
archeologicznego

644/2

436

2015-07-21

Prośba o przekształcenie działki nr 1002/3 w
Sance podzielonej na nr 1002/4, 1002/5,
1002/6 na tereny budowlane

1002/4
1002/5
1002/6

437

2015-07-21

Prośba o częściowe przekształcenie działek nr
689, 690, 691, 692 w Nawowej Górze
stanowiących jedną całość na tereny
budowlane

689
690
691
692

438

2015-07-21

Prośba o likwidację drogi KDW w rejonie
działek nr 1743/7 i 1743/8 w Tenczynku

1743/7
1743/8
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zmieniono klasyfikację drogi na KDD2 i
zmniejszono jej szerokość do 8 m.

-

Wola Filipowska
Ze względu na postępowanie
administracyjne prowadzone obecnie w
MUW związane z wydaniem decyzji
środowiskowej dla modernizacji linii
kolejowej E-30, uwaga nie może być
rozpatrzona pozytywnie. Przyjęty w
planie układ komunikacyjny i
zagospodarowanie terenu przyległego do
modernizowanej linii kolejowej będą
zgodne z wydaną decyzją Wojewody
Małopolskiego.

-

Ostrężnica
Stanowiska archeologiczne uwidocznione
na rysunku planu nie są ustaleniem planu,
lecz wynikają z przepisów odrębnych.

+/+/+/-

Sanka
Wrysowano tereny zgodnie z formalnymi
możliwościami przekwalifikowania na
tereny budowlane i obowiązującym
Studium
-

+/+/-

9

Nawojowa Góra
Brak zgody na zmianę przeznaczenia
gruntów rolnych na cele nierolnicze
(decyzja MRiRW nr GZ.tr.057-602201/13 z 25.07.2013)
Tenczynek
Wyznaczona w projekcie planu droga
wewnętrzna KDW, której dotyczy uwaga
stanowi istotny element układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.) Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
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drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmniejszono jej szerokość do 6 m.

439

2015-07-21

Prośba o zmianę oznaczenia działki nr 181/1
w Tenczynku z ZE na ZD

181/1

-

Tenczynek
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

440

2015-07-22

W projekcie planu wprowadzono pojęcie
zabudowy mieszanej MNR1 i MNR2 (§22
pkt 1), gdzie podstawowym przeznaczeniem
jest wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wraz z zabudową usługowoprodukcyjną. Tereny zabudowy usługowej i
produkcyjnej powinna zostać w MPZP
czytelnie wydzielone zarówno w części
tekstowej jak i graficznej

492/5

-

Tenczynek
ZWROTKA z 2015-07-21
Przeznaczenie podstawowe terenów
MNR w projekcie planu jest zgodne ze
SUiKZP Miasta i Gminy Krzeszowice.
Nazewnictwo zostało zastosowane ze
względu na wymogi Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas
uzyskiwania zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze. Zgodnie z interpretacją
MRiRW zabudowa zagrodowa nie
wymaga wniosku rolnego, a osoby
składające wioski o zmianę przeznaczenia
terenów, w tym głównie rolnicy
prowadzący gospodarstwa rolne, starali
się przecież o tereny budowlane, a nie
pozostawienie ich jako rolne. W
gospodarstwach rolnych prowadzi się
działalność produkcyjną, a można
również prowadzić działalność usługową.
Projekt planu – w świetle uwarunkowań
związanych z uzyskiwaniem zgody na
zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze
– przyjął jedynie nazewnictwo
przeznaczenia terenów umożliwiające
uzyskanie ww zgody, dając równocześnie
szersze, ale zgodne ze SUiKZP
możliwości zagospodarowania terenów.
Realizacja zabudowy jednorodzinnej w
terenach związanych z prowadzeniem
gospodarki rolnej zawsze jest mniej
komfortowa – ze względu na
oddziaływanie pracy maszyn rolniczych,
prowadzonej hodowli, etc. Dlatego też
dopuszczalne poziomy hałasu są różne
dla terenów zabudowy MN i MNR.
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W projekcie MPZP sołectwa Tenczynek zapis
w §22 pkt 1 wprowadza możliwość lokalizacji
wolnostojących budynków zamieszkania
zbiorowego na obszarach MNR1, co przy
określonym w §22 pkt. 6.1 wskaźniku
powierzchni zabudowy 75% i wskaźniku
powierzchni biologicznie czynnym 15% (…)
nie jest zgodna z kształtowaniem ładu
przestrzennego i powinna zostać znacznie
ograniczona w zapisach MPZP do wielkości
zapisanych w SUiKZP, gdzie minimalną
wielkość terenów biologicznie czynnych
określono na 65% dla zabudowy o niskiej
intensywności w terenach wiejskich

441

2015-07-23

Prośba o likwidację poszerzenia pasa
drogowego KDW przylegającego do działki
1757/4 w Tenczynku oraz zmniejszenie pasa
ochronnego przylegającego do działek
1757/4 i 1757/5

442

2015-07-27

Uwagi dotyczące treści planu:
1. §7 ust.4 MPZP – wnioskuję o zastąpienie
słów „w tym” słowem „oraz”
2. §11 ust. 1 i ust. 2 MPZP – wnioskuję o
modyfikację §11 ust.1 pkt.1 MPZP w
następujący sposób „1. (…)Jako
przestrzenie publiczne określa się w planie:
1) będące własnością gminy: place,
skwery, drogi publiczne oraz drogi
wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne”
3. Wnioskuję o:
 usunięcie §16 ust.2 pkt. 3 MPZP

5

1757/4
1757/5

6

7
+/-

8

+
+

9

10

11
Wprowadzenie do zapisów planu
zapisów, o których mowa w uwadze
wiąże się z umożliwieniem realizacji
zabudowy agroturystycznej i
pensjonatowej w terenach atrakcyjnych
turystycznie. Wskaźniki intensywności
zabudowy i powierzchni biologicznie
czynnej zostały skorygowane.

Tenczynek
ZWROTKA 2015-07-21

ZWROTKA 2015-07-21
+

+

-

Zapis jest jednoznaczny, w sposób
oczywisty chodzi o krawędzie działek,
które krzyżują się bezpośrednio z liniami
wyznaczającymi pas drogowy, inne
krawędzie, nie krzyżujące się liniami
rozgraniczającymi pas drogowy nie
podlegają w sposób oczywisty
przyjętemu ustaleniu,
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 modyfikację §16 ust.2 pkt5 MPZP w
następujący sposób „(…)odstępstwo
dopuszcza się jedynie w sytuacjach, gdy
istniejące trwałe zainwestowanie lub
stan prawny w zakresie ustanowionych
służebności uniemożliwia przyjęcie ww.
szerokości”

 dodanie w §16 ust.2 MPZP pkt7 o
następującej treści „przepis §16 ust.2
pkt.6 nie obowiązuje w sytuacji
podziału działek położonych
jednocześnie w terenach ZE i terenach
MNR1 lub MNR2”

4. Wnioskuję o modyfikacje §17 ust.3 pkt.2
MPZP w sposób następujący
„(…)odprowadzenie ścieków z
powierzchni dróg powinno się odbywać do
kanalizacji zbiorczej lub w inny
dopuszczalny przepisami sposób;
dopuszcza się odwodnienie dróg za
pomocą systemu rowów otwartych i
osadników bądź innych urządzeń
odwodnienia powierzchniowego”
5. Wnioskuję o usunięcie §17 ust.9 pkt. 2

8
-

-

+/-
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Ustalenie odnosi się do drogi
wewnętrznej, a nie do służebności,
szerokość drogi wewnętrznej projekt
planu ustala na 6m, droga wewnętrzna nie
jest tożsama z ustaloną służebnością
przejazdu przez cudzą własność; ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, art.2, pkt. 14) rozdziela
te możliwości komunikacyjne poprzez
podaną definicję: "dostęp (działki
budowlanej) do drogi publicznej" - należy
przez to rozumieć bezpośredni dostęp do
tej drogi albo dostęp do niej przez drogę
wewnętrzną lub przez ustanowienie
odpowiedniej służebności drogowej”; w
związku z czym podane w uwadze
uzasadnienie nie jest właściwe.
Propozycja nie jest zgodna z przepisami
odrębnymi, tj. z ustawą o
nieruchomościach, tereny ZE to tereny
szczególnie chronione przed zabudową:
„pełniące ważną rolę połączeń
w systemie powiązań przyrodniczych;
nieużytki bądź użytkowane rolniczo
jako łąki i pastwiska”; nie można ich
dzielić jak tereny budowlane, podlegają –
odnośnie zagospodarowania –
uzgodnieniem z RDOŚ.
Ustalenie zostało zmodyfikowane
zgodnie ze zgłoszoną uwagą przez
Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice
Spółka z o.o

+
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6. Wnioskuję o modyfikację §18 ust.3 MPZP
w następujący sposób „(…) odstępstwo
dopuszcza się jedynie w sytuacjach, gdy
istniejące trwale zainwestowanie lub stan
prawny w zakresie ustanowionych
służebności uniemożliwia przyjęcie ww.
szerokości dróg wewnętrznych”
7. Wnioskuję o modyfikację §22 ust.2 w
następujący sposób „ Podstawowym
przeznaczeniem terenów jest:
1)wolnostojąca zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna wraz z zabudową
usługowo-produkcyjną, 2) wolnostojąca
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”

5

6

7

8. Wnioskuję o modyfikację §22 ust.5 pkt.3
w sposób następujący „W granicach
terenów MNR1 i MNR2 obowiązuje zakaz
lokalizacji: „(…)budynków garażowych o
liczbie ponad 5 stanowisk postojowych”
9. Wnioskuję o:
 modyfikację §22 ust.6 pkt.1 ppkt. a)
poprzez obniżenie minimalnej
powierzchni nowo wydzielanych
działek w terenach MNR1 do 600 m
kwadratowych

+/-

 modyfikację §22 ust.6 pkt.1 ppkt.c)
MPZP w sposób następujący „(…) w
terenach MNR1 i MNR2 wolnostojące

+
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Droga wewnętrzna nie jest tożsama z
ustaloną służebnością, wyjaśnienie jak
pkt.3, drugi tiret,

-

Nieprawdziwe jest podane stwierdzenie,
że w terenach MNR nie będzie możliwa
realizacja zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej; § 22.ust.3, pkt.3 podaje
w przeznaczeniu dopuszczalnym:
„zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
w układzie wolnostojącym”. Celowo ten
typ zabudowy nie został ujęty w
przeznaczeniu podstawowym, bo z
założenia nie jest to funkcja równoległa z
funkcja podstawową, czyli
ukierunkowaną na działalność
wielofunkcyjną. W tych terenach
mieszkańcy wyłącznie domów
jednorodzinnych muszą się liczyć z
sąsiedztwem wynikającym z
przeznaczenia podstawowego.
Ustalenie zostało wykreślone z tekstu
projektu planu

-

Podziały działek w terenach MNR1 zostaną utrzymane, były przedmiotem
uzgodnień w RDOŚ, są położone w parkach krajobrazowych i nie mają być
„intensywnie wykorzystywane”, a ponadto wyjaśnienie/odpowiedź odnośnie
podziałów terenów ZE zostało podane w
odpowiedzi na wcześniejszą uwagę złożoną przez składającego – pkt. 3, tiret 3;
Uwaga została również wprowadzona do
pozostałych rodzajów zabudowy

str. 102

1

2

3

4
budynki gospodarcze, garaże - 6 m”

5

 modyfikację §22 ust.6 poprzez
obniżenie maksymalnego wskaźnika
powierzchni zabudowy do 35 %
10. dopuszczenie jako przeznaczenia
towarzyszącego w terenach MNR1 także
utwardzeń terenu

443

2015-07-27

Prośba o likwidację drogi KDW w
Tenczynku

444

2015-07-27

Prośba o przekwalifikowanie całości działki
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+/-
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Wskaźnik został obniżony do 40%;

-

1615/1
1615/2

844

9

Uwaga niezrozumiała odnośnie intencji,
nie powinno się gromadzić odpadów na
indywidualnych działkach, tym bardziej
trudno w planie wskazywać i ustalać takie
możliwości; w tym celu gminy prowadzą
odpowiednią gospodarkę odpadami,
wyznaczają miejsca PSZOK.
Tenczynek
ZWROTKA 2015-07-21
Wyznaczona w projekcie planu droga
publiczna KDD1 i droga wewnętrzna
KDW, których dotyczy uwaga stanowią
istotny element podstawowego układu
komunikacyjnego, dający możliwość
prawidłowej obsługi komunikacyjnej
istniejących i projektowanych terenów
budowlanych. Pas drogowy powinien
zawierać oprócz jezdni również pozostałe
elementy infrastruktury drogowej
(chodnik, odwodnienie, oświetlenie,
skarpy, nasypy itp.). Również elementy
infrastruktury nie związane z drogą
powinny być prowadzone w pasie
drogowym, za zgodą właściciela lub
zarządcy tej drogi). Ponadto parametry
techniczne dróg publicznych powinny
być zgodne z Rozporządzeniem w
sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
z późn. zmianami).
Realizując częściowo złożoną uwagę
zmieniono klasyfikację drogi publicznej
KDD1 na KDD2 i zmniejszono jej
szerokość do 8 m., a drogi KDW do 6 m

-

Nawojowa Góra
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nr 844 w nawojowej Górze na tereny
budowlane oraz prośba w razie odmownego
stanowiska Burmistrza o możliwość
wybudowania budynku mieszkalnego w
ramach poszerzenia istniejącego
gospodarstwa
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ZWROTKA 2015-07-21
Uwaga niezgodna z ustaleniami
obowiązującego Studium

Krzeszowice, 11 sierpnia 2015
Burmistrz Gminy Krzeszowice
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