
Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XVIII/3/2012 
Rady Miejskiej w Cieszanowie  
z dnia 27 stycznia 2012 r. 

 
Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do pro jektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługow o – mieszkaniowych w Cieszanowie 
i Nowym Siole. 

 
 
Dnia 27 maja 2009 r. podjęto uchwałę Nr 31/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Cieszanowie  

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole. 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych 
w Cieszanowie i Nowym Siole wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do 
publicznego wglądu w dniach od 30.05.2011 r. do 30.06.2011 r. W wyznaczonym terminie składania 
uwag – do dnia 22.07.2011 r. wpłynęło 5 uwag, z czego 3 zostały przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Cieszanów rozpatrzone pozytywnie, 1 została przez Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów rozpatrzona 
częściowo negatywnie i 1 rozpatrzona w całości negatywnie. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) Rada Miejska w Cieszanowie przyjmuje następujące 
rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów usługowo – mieszkaniowych w Cieszanowie i Nowym Siole. 

 
 

Uwagi wniesione do projektu planu: 
 
 

1. Uwaga nr 4 w wykazie uwag: 
Treść uwagi: Uwaga dotyczy kwestii zagospodarowania działki, zasięgu terenów 

budowlanych, dostępu do drogi publicznej, ewentualnej zamiany gruntów w z Miastem i Gminą 
Cieszanów. 

Nieruchomość, której dotyczy uwaga: dz. ew. nr 4320/4. 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona cz ęściowo 

pozytywnie, cz ęściowo negatywnie.  
Uzasadnienie: Z uwagi na projektowaną zmianę przeznaczenia terenu działki objętej uwagą 

oraz terenów sąsiednich nie uwzględniono dotychczasowego zagospodarowania nieruchomości 
nr 4320/4, tj. niefunkcjonującego od 5 lat składu i skupu buraków cukrowych. Z uwagi na 
charakter planowanej inwestycji na terenie 1ZP-U pozostawiono teren ciągu pieszo – jezdnego 
1KX w dotychczasowej szerokości dla zapewnienia prawidłowej komunikacji. W związku z 
wniesioną uwagą poszerzono nieznacznie teren 1UKS na gruntach wnoszącego uwagę kosztem 
terenu 4ZP. Biorąc pod uwagę rozważaną od początku procedury sporządzania planu 
możliwość wymiany gruntów pomiędzy właścicielem nieruchomości a Miastem i Gminą 
Cieszanów pozostawiono projektowany sposób i zasady zagospodarowania przestrzennego na 
działce objętej uwagą i działkach sąsiednich. 

 
 

2. Uwaga nr 5 w wykazie uwag: 
Treść uwagi: Uwaga dotyczy przesunięcia linii zabudowy na działce 4643/12 z 15 m na 8 m 

od linii rozgraniczającej drogi 1KDG. 



Nieruchomość, której dotyczy uwaga: dz. ew. nr 4643/12. 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi – uwaga rozpatrzona negatywnie.  
Uzasadnienie: Nieprzekraczalną linię zabudowy dla tereny 1PU od strony drogi 

wojewódzkiej, oznaczonej symbolem 1KDG zaprojektowano w oparciu o istniejące budynki a 
także przy uwzględnieniu istniejącej infrastruktury technicznej w pasie pomiędzy linią 
rozgraniczającą drogi a istniejącą zabudową – linią elektroenergetyczną średniego napięcia 
wraz ze stacją transformatorową i kanalizacją sanitarną.  

 
 

 


