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LISTA NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG  
sporządzona na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

 
Data sporządzenia listy: 18.04.2011 r. 
Dotyczy projektu: 

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Chwalęcice w rejonie ul. Lipowej 
Lista uwag nieuwzględnionych: 
(wypełnić kolumnę „Rozstrzygnięcie Rady Gminy” w zakresie uwzględnienia bądź nie uwagi nieuwzględnionej przez Wójta Gminy Kłodawa i przekazać do podpisu 
Przewodniczącemu Rady do akceptacji. Zgodność LNU wraz z rozstrzygnięciem uwag stanowiącym załącznik do uchwały uchwalającej plan jest bezwzględnie wymagana). 
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Lp. Data 
wpływu 
uwagi 

Nazwisko i imię, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej i 

adres 
zgłaszającego 

uwagi 

 
 
 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchom., 

której 
dotyczy 
uwaga 

Ustalenia projektu planu  
dla nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 
 

(punkty z kolumny nr 6 
odpowiadają właściwym punktom 

z kolumny nr 4) 

Rozstrzygnięcie 
wójta, burmistrza 
albo prezydenta 

miasta w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy/Miejskiej/Miasta 

 
 
 

 
………………………… 

podpis 
Przewodniczącego 

Rady 

 
 

Uzasadnienie nieuwzględnienia uwagi 
przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta 

miasta/gminy 
 

(punkty z kolumny nr 11 odpowiadają właściwym 
punktom z kolumny nr 4) 

uwaga  
uwzgl. 

uwaga  
nieuwz

gl. 

uwaga  
uwzgl. 

uwaga 
nieuwzgl. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 5.04. 
2011 

Stanisław 
Sobolski, ul. 

Żytnia 17 
Chwalęcice, 66-

415 Kłodawa 

1) uwagodawca składa 
zastrzeżenia co do 
ograniczenia możliwości 
zabudowy działki nr 187, 
której jest właścicielem i 
przeznaczenia jej w 
większości na funkcję 
rolniczą. Wnosi jednocześnie 
o możliwość zabudowy swojej 
nieruchomości zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną 
wolnostojącą, z zachowaniem 
odległości 20 m od granicy 
Kanału Marwica, 

2) uwagodawca składa 
zastrzeżenia co do wielkości 
preferowanych w planie 
miejscowym działek 
budowlanych, żądając 
zmniejszenia minimalnej ich 
wielkości z 1200 m2 na 900 
m2  

 

działka nr 
ewid. 187 

1) uwaga dotyczy 
ustaleń zawartych 
w §2 ust. 4 pkt 4 
lit. d); §2 ust. 5 pkt 
2; §2 ust. 7 oraz 
§3 ust. 1, 

2) uwaga dotyczy 
ustaleń zawartych 
w §3 ust. 2 pkt 2. 

 1), 2),   Wójt Gminy Kłodawa kierując się interesem 
publicznym w zakresie realizacji nowej 
struktury funkcjonalno-przestrzennej wsi 
Chwalęcice oraz potrzebami 
kompleksowego rozwiązania problemów 
przestrzennych postanowił nie uwzględnić 
przedmiotowej uwagi, odrzucając tym 
samym dwa postulaty zawarte w uwadze 
uwagodawcy, wg następujących 
argumentów: 

1) spełnienie postulatu 
uwagodawcy nie jest możliwe ze 
względu na szczególne walory i 
uwarunkowania środowiska 
przyrodniczego, w tym 
istniejącego niebezpieczeństwa 
osuwania się mas ziemnych 
oraz zagrożeń powodzią lub 
lokalnych podtopień. W tym 
kontekście prawidłowość 
ustaleń planu została 
potwierdzona 
uzgodnieniem/opinią 
Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w 
Gorzowie Wlkp. oraz 
Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu 
na etapie procedury 
planistycznej.  
Ponadto teren ten 
charakteryzuje się szczególnymi  
walorami krajobrazowymi w 
odniesieniu do doliny Kanału 
Marwica. Ważny jest także 
zachowany układ ruralistyczny 
wsi Chwalęcice w postaci 
ulicówki. Powyższe 
determinowało określanie zasad 
kształtowania polityki 
przestrzennej gminy 
wskazanych w studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego, z którym plan 
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Wójt Gminy Kłodawa 


