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Lp.
 Data 

wpływu, 
uwagi

 Nazwisko i imię,
nazwa jednostki

organizacyjnej i adres 
zgłaszającego uwagi

 Treść uwagi

 Oznacze
nie

nierucho
mości, 

której do-
tyczy 

uwaga

Ustalenia
projektu
planu dla

nieruchomoś
ci, której
dotyczy
uwaga

 Rozstrzygnięcie
Rady Gminy

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi Uwagi

 uwaga
uwzględni

ona

 uwaga
nieuwzglę

dniona
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 05.04.2012
Edward Marczak

Krzeczyn 5
56-400 Oleśnica

- ws. zaznaczenia 
stref ochronnych od 
linia elektrycznych, 

gazociągu i 
ropociągu,

- ws. nie budowanie 
na terenach 
zabudowy 

mieszkaniowej i ich 
pobliżu wież 

telefonii 
komórkowych i 

elektrowni 
wiatrowych.

Cały plan nieuwzględ
niona

Strefy ochronne zostały 
w projekcie planu 
określone, zakaz 

lokalizacji wież telefonii 
komórkowej jest 

niezgodny z przepisami 
szczególnymi, na 

terenie obrębu Krzeczyn 
plan nie przewiduje 
budowy elektrowni 

wiatrowych.

2. 06.04.2012
Marlena Polakowska

Krzeczyn 29d
56-400 Oleśnica

Uwaga dot. części 
tekstowej planu: 
zmiana pojęcia – 

nieuciążliwe usługi 
lokalne,

Cały plan nieuwzględ
niona

Zapis dot. definicji 
nieuciążliwych usług 
lokalnych został już 

uzgodniony i 
zaopiniowany

Zmiana pojęcia 
„usługa 

komercyjna”
Cały plan nieuwzględ

niona

Definicja „usług 
komercyjnych” brzmi 
dokładnie w sposób 

zacytowany w uwadze

Wyjaśnienie pojęcia 
„przedsięwzięcie 

mogące znacząco 
oddziaływać na 

środowisko”

Cały plan nieuwzględ
niona

Dla pojęcia 
„przedsięwzięcie 

mogące znacząco 
oddziaływać na 

środowisko” obowiązuje 
definicja wskazana w 
przepisach odrębnych

Wprowadzenie 
zakazu lokalizacji 

oczyszczalni 
ścieków, turbin 

wiatrowych, 
instalacji 

radiolokacyjnych, 
radiokomunikacyjny

ch itd

Cały plan nieuwzględ
niona

Przeznaczenie terenów 
wskazanych w projekcie 
jest zgodne ze SUiKZP. 

Nie wprowadza się 
zakazów dla wybranych 
dziedzin; plan określa 

dopuszczalne 
przedsięwzięcia.

Brak opisu drogi 
oznaczonej 

symbolem KDL, 
Zmiana zapisu dla 

dopuszczenia 
szamb

Cały plan uwzględnio
na

Skorygowano projekt 
planu

Problem działek 
MN przy drodze 
powiatowej nr 

1473D
Cały plan nieuwzględ

niona

Projekt planu określa 
parametry 

nieprzekraczalnej linii 
zabudowy zgodnie z 

przepisami 
szczególnymi i został 
uzgodniony m.in. z 

Zarządem Dróg 
Powiatowych

3. 10.04.2012
Stanisław Zaliński

Krzeczyn 6
56-400 Oleśnica

 Przeznaczenie pod 
zabudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

(MN/)

dz. 13/13, 
13/14, 
13/15, 
13/16, 
13/17, 
13/18 i 
13/19

RM/ --- nieuwzględ
niono

Wymienione działki nie 
uzyskały zgody rolnej,

4 11.04.2012
Zbigniew Nowak
ul. Spokojna 21

55-002 Dobrzykowice

Przeznaczenie pod 
zabudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

(MN/)

dz. 316 i 
315

W części MN/
W części R/ --- nieuwzględ

niono
Niezgodne ze SUiKZP, 
część działki zgodną ze 
studium uwzględniono



5 13.04.2012
Maciej Zając
Krzeczyn 31

56-400 Oleśnica

Przeznaczenie pod 
zabudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

(MN/)

dz. 158/8 W części MN/
W części R/ --- nieuwzględ

niono

Niezgodne ze SUiKZP, 
część działki zgodną ze 
studium uwzględniono

6 13.04.2012
Damian Zając
Krzeczyn 31

56-400 Oleśnica

Przeznaczenie pod 
zabudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

(MN/)

dz. 158/7 W części MN/
W części R/

uwzględnio
no

Skorygowano projekt 
planu

7 16.04.2012
Dagmara Olejarz

Krzeczyn 52E
56-400 Oleśnica

Ws. dopuszczenia 
na terenach 
rolniczych 
zabudowy 

zagrodowej,

Cały plan --- nieuwzględ
niono

Ochrona ładu 
przestrzennego, 

poprzez nie 
dopuszczenie do 

swobodnego 
rozpraszania zabudowy

Ws. określenia 
szerokości frontu i 

minimalnej 
powierzchni działki 

budowlanej dla 
zabudowy 

bliźniaczej i 
szeregowej

uwzględnio
no

Skorygowano projekt 
planu

Ws. zapisów dot. 
dróg w par. 3, pkt. 

2,
nieuwzględ

niono

Proponowany- 
nieobowiązujący układ 

działek i propozycja 
układu 

komunikacyjnego nie 
ma charakteru 

obowiązującego, nie ma 
konieczności 

dodatkowego określania 
w tekście uchwały 

ponad to co już 
wskazano,

W zakresie 
projektowanej drogi

uwzględnio
no

Skorygowano projekt 
planu

W zakresie 
projektowanej drogi

uwzględnio
no

Skorygowano projekt 
planu

W zakresie 
cmentarza dla 
zwierząt oraz 

lokalizacji obiektów 
wytwarzających 

energię elektryczną 
ze źródeł 

odnawialnych

nieuwzględ
niono Niezgodne ze SUiKZP

8 17.04.2012
Tomasz Kmita
ul. Rzeczna 13

55-093 Kiełczów

W całości pod 
zabudowę 

mieszkaniową 
jednorodzinną

(MN/)

dz. 314 R/ --- nieuwzględ
niono Niezgodne ze SUiKZP

9 18.04.2012
Elżbieta Maksymiuk
ul. Miłostowska 3/3

51-315 Wrocław

ws. przebiegu drogi 
zaprojektowanej na 

przedmiotowych 
działkach

dz. 249/43 i 
249/44

w części MN/
w części KDW/

uwzględnio
no

Skorygowano projekt 
planu

ws. podwyższenia 
wysokości budynku 

dla zabudowy 
zagrodowej

dz. 249/43 i 
249/56

dz. 249/43 w 
części MN/

w części KDW/
dz. 249/56 – 

MN/

nieuwzględ
niono

Korekta spowoduje 
naruszenie warunków 

uzgodnień m.in. z 
DWKZ

ws. zlokalizowania 
terenów aktywizacji 

gospodarczej
dz. 245/6 AG/ --- nieuwzględ

niono
Lokalizacja zgodna ze 

SUiKZP gminy

10 18.04.2012

Dagmara Olejarz
Krzeczyn 52E

56-400 Oleśnica
Krzysztof Olejarz

Grzegorz Klatt
Krzeczyn 13

56-400 Oleśnica

ws. dopuszczenia 
na terenach 
rolniczych 
zabudowy 

zagrodowej

Cały plan --- nieuwzględ
niono

Ochrona ładu 
przestrzennego, 

poprzez nie 
dopuszczenie do 

swobodnego 
rozpraszania zabudowy

ws. drogi wzdłuż 
działki nr 249/43

dz. 249/43 w części MN/
w części KDW/

uwzględnio
no

Skorygowano projekt 
planu

ws. zlokalizowania 
terenów aktywizacji 

gospodarczej

dz. 245/6 AG/ --- nieuwzględ
niono

Lokalizacja zgodna ze 
SUiKZP gminy 

11 19.04.2012 Domin Marek
Krzeczyn

56-400 Oleśnica

pod zabudowę 
zagrodową

(RM/)

dz. 28/1
i 28/2

R/ --- nieuwzględ
niono

Niezgodne ze SUiKZP



pod zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną

(MN/) lub 
zagrodową (RM/)

108/1 i 
108/2

W części RM/
w części MN/

uwzględnio
no ---- Już jest w projekcie 

MPZP wg uwagi

12 19.04.2012

Anna Lis 
Robert Lis

Anna Iwanicka
Jacek Iwanicki

Aleksandra Stadnik

ws. dopuszczenia 
na terenach 
rolniczych 
zabudowy 

zagrodowej

Cały plan --- nieuwzględ
niono

Ochrona ładu 
przestrzennego, 

poprzez nie 
dopuszczenie do 

swobodnego 
rozpraszania zabudowy

ws. drogi wzdłuż 
działki nr 249/43 dz. 249/43 w części MN/

w części KDW/
uwzględnio

no
Skorygowano projekt 

planu
ws. zlokalizowania 
terenów aktywizacji 

gospodarczej
dz. 245/6 AG/ --- nieuwzględ

niono
Lokalizacja zgodna ze 

SUiKZP gminy

13 19.07.2012

Anna Panek
Łukasz Skiba

Tomasz Paszkowski
ul. Okrężna 1/3
5-400 Oleśnica

ws. dopuszczenia 
na terenach 
rolniczych 
zabudowy 

zagrodowej

Cały plan --- nieuwzględ
niono

Ochrona ładu 
przestrzennego, 

poprzez nie 
dopuszczenie do 

swobodnego 
rozpraszania zabudowy

ws. drogi wzdłuż 
działki nr 249/43 

jako drogi gminnej
dz. 249/43 w części MN/

w części KDW/
uwzględnio

no
Skorygowano projekt 

planu

ws. zlokalizowania 
terenów aktywizacji 

gospodarczej
dz. 245/6 AG/ --- nieuwzględ

niono
Lokalizacja zgodna ze 

SUiKZP gminy

14 19.04.2012
Robert Kot

ul. Jaśkiewicza 27/1
59-600 Lwówek Śląski

ws. 
przeprojektowania 

drogi lokalnej
dz. 249/38 R/ nieuwzględ

niono
Lokalizacja zgodna ze 

SUiKZP gminy

ws. podwyższenia 
wysokości budynku 

dla zabudowy 
zagrodowej

249/43 i 
249/56

dz. 249/43 w 
części MN/

w części KDW/
dz. 249/56 – 

MN/

nieuwzględ
niono

Korekta spowoduje 
naruszenie warunków 

uzgodnień m.in. z 
DWKZ

ws. zlokalizowania 
terenów aktywizacji 

gospodarczej
dz. 245/6 AG/ --- nieuwzględ

niono

ws. projektowanej 
drogi wewnętrznej dz. 249/43 w części MN/

w części KDW/
uwzględnio

no
Skorygowano projekt 

planu
ws. uwzględnienia 
w projekcie planu 

orientacyjnej 
lokalizacji obsługi 
elektroenergety-

cznej i 
wodociągowej.

nieuwzględ
niono

W tekście znajdują się 
szczegółowe zapisy 
dotyczące lokalizacji 
sieci infrastruktury

15 20.04.2012
Alicja Miloch
ul. Bajki 1/8

80-706 Gdańsk

Zmiana z zabudowy 
zagrodowej (RM/) 

na zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 

(MN/)

dz. 11/6 RM/ nieuwzględ
niono

Wymienione działki nie 
uzyskały zgody rolnej,

16 23.04.2012
Bartłomiej Jaworski
ul. Klonowa 12/18
56-400 Oleśnica

Sprzeciw wobec 
przeznaczenia 

działki pod 
działalność 
produkcyjną 

przemysł bazy 
składy (AG/)

dz. 245/6 AG/ --- nieuwzględ
niono

Lokalizacja zgodna ze 
SUiKZP gminy

17 23.04.2012
Aleksandra Pitra

Krzeczyn 52E
56-400 Oleśnica

Sprzeciw wobec 
przeznaczenia 

działki pod 
działalność 
produkcyjną 

przemysł bazy 
składy (AG/)

dz. 245/6 AG/ --- nieuwzględ
niono

Lokalizacja zgodna ze 
SUiKZP gminy

18 24.042012
Maria Woś

plac M. J. Piłsudskiego 
9/3

51-152 Wrocław

Sprzeciw wobec 
przeznaczenia 

działki pod 
działalność 
produkcyjną 

przemysł bazy 
składy (AG/)

dz. 245/6 AG/ --- nieuwzględ
niono

Lokalizacja zgodna ze 
SUiKZP gminy

Wójt Gminy Oleśnica
(-) Marcin Kasina


