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WYKAZ UWAG ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART.11 PKT.11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SWARZĘDZ
5

Data
Nazwisko i imię, nazwa
wpły
jednostki
-wu
L.p.
organizacyjnej i adres
uwa
zgłaszającego uwagi
gi

1

2

1

08.01.
2010

2

14.01.
2010

3

21.01.
2010

4

21.01.
2010

5

25.01.
2010

3

Rozstrzygnięcie
burmistrza w
sprawie
rozpatrzenia
uwagi

Ustalenia
projektu
studium dla
nieruchomości
Uwaga
Uwaga
której
Uwaga
Uwaga
nieniedotyczy
uwzglęuwzglę- uwzglęuwzglęuwaga
dniona
dniona dniona
dniona

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości której
dotyczy
uwaga

4

5

6

-wniosek o przywrócenie funkcji zabudowy
mieszkaniowej

253/9
Zalasewo

funkcja:
R,

+

-prośba o zatwierdzenie funkcji mieszkalno -usługowej

56/1
Swarzędz

funkcja:
U,

+

-prośba o zmianę przeznaczenia terenu na tereny sportu
i rekreacji (US)

321, 322/1, 26/1
Janikowo

funkcja:
M, ZI,

+

322/2
Janikowo

funkcja:
ZI,

+

41, 42/1
Uzarzewo
Katarzynki

funkcja:
ZL,

+

-prośba o zmianę terenów ZI na zabudowę
mieszkaniową M

-prośba o ujęcie działek jako tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w części na której nie
znajduje się zieleń

Rozstrzygnięcie
Rady Gminy
załącznik do
uchwały nr........
z dnia............

7

8

9

10

Uwagi

11
Częściowo pozytywnie
– M + ZI, w południowej
części przebiega
szynobus

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

+

-

Częściowo uwzgl.
pozostawienie pasa
zieleni

50/18
Rabowice

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

+

-

Częściowo uwzgl.
pozostawienie pasa
zieleni

282/2
Paczkowo

funkcja:
M/AG,

+

funkcja:
Z, ZL,

25.01.
2010

-protest w związku z zagospodarowania gruntów
rolnych przy ul. Olszynowej, które do tej pory
przeznaczone były pod uprawy rolne i zabudowę
wiejską

7

25.01.
2010

-skarga dotycząca przeznaczenia okolicy działki pod
przemysł, a brak pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

8

27.01.
2010

9

28.01.
2010

- wniosek o zmianę przeznaczenia działki pod
zabudowę mieszkaniową

18/43
Uzarzewo
Katarzynki

10

01.02.
2010

- wniosek o objęcie terenu zabudową mieszkaniową
jednorodzinną

41/34
41/32
Kruszewnia

6

11

01.02.
2010

12

02.02.
2010

-prośba o zmianę na tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej

50/18
Rabowice

Lotnisko
Ligowiec,

funkcja:
ZD,

- prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową lub rekreacyjną

327, 328
Gruszczyn

funkcja:
Z, WS,

1) 163/5, 163/8,
164/1, 165/1
Gortatowo,

13

02.02.
2010

-prośba o zmianę przeznaczenia części lub całości
wymienionych działek pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

2) 56, 58/2, 12/3
Uzarzewo,
3) 48/1
Sokolniki
Gwiazdowskie,
4) 37/2
Wierzenica

-

funkcja:
R, M

- tereny Lotniska Ligowiec pozostawić jako „lotnisko”,
- wprowadzić „pas zieleni izolacyjnej” od północnej
strony Gruszczyna wzdłuż torów kolejowych ZieleniecKobylnica,
- rozpocząć realizację projektu obwodnicy Swarzędza

Już uwzgl. częściowo –
M/AG

-

ad.1
tak- uwzględniona
z uwagą, że będzie to
tylko lotnisko sportowe,
bez ruchu
pasażerskiego
ad.2.
w miarę możliwości
wprowadzić pasy
zieleni
ad3.
nie dotyczy studium

+

1) -

funkcja:
1) R,
2) Z, R, ZL,
R/ U,
3) R,
4)-R, Z, ZL, M,

2) 3) +
4) +

4) -

Częściowo pozytywnie:
- dz. 48/1 w
Sokolnikach
Gwiazdowskich (cała);
- dz. 37/2w Wierzenicy
częściowo pod M.

14

15

16

17

03.02.
2010

04.02.
2010

- wniosek o objęcie terenu zabudową mieszkaniową
jednorodzinną
Protest zarzucający naruszenie interesu prywatnego
właścicieli nieruchomości dotyczący terenów:
1. rejonu III.35.AG
2. rejonu III.37.M/AG
3. rejonu III.38.M/AG
4. rejonu III.40.M/AG
5.rejonu III.47.AG
6. planowanego przebiegu obwodnicy (KG) ulicą
Olszynową–wariant pierwszy
- prośba o wniesienie odpowiednich korekt

41/33
41/32
Kruszewnia

III.35.AG
III.37.M/AG
III.38.M/AG
III.40.M/AG
III.47.AG
Rabowice

25/1
Rabowice

funkcja:
R, M,

+
+
+

-

funkcja:
AG, M/AG,

05.02.
2010

-prośba o zmianę przeznaczenia działki na tereny
zabudowy mieszkaniowej z aktywizacją gospodarczą

05.02.
2010

a) części graficzne projektu są nie aktualne
b) brak budynku przy
ul. Gwiaździstej 53,
Zgodnie z
brak zmiany przebiegu ulic Graniczna-Kórnicka
ul. Gwiaździsta 53, załącznikiem
c) nieprecyzyjne określenie typu zabudowy mieszkalnej
Swarzędz
graficznym
w obszarze III.24.M – wniosek o zachowanie M1 –
przedłożonym
czyli niska, jednorodzinna
do publicznego
d) nieprecyzyjne określenie obszarów centro twórczych
wglądu
e) wniosek o likwidację obszarów centro twórczych
f) zachowanie istniejącej na tym obszarze zieleni

funkcja:
ZP,

+

-

b+
cdef-

- prośba o zmianę klasyfikacji działek na rekreacyjnorezydencjonalną

324/1
324/2
Gruszczyn

działki rolne
funkcja:
Z,

-

19

08.02.
2010

- prośba aby działka znajdowała się w strefie zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

18/21
UzarzewoKatarzynki

funkcja:
Z, ZL,.

-

- prośba o zmianę przeznaczenia działki na zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną i usługi oraz usunięcia
zapisu o zakazie zabudowy 50m od granicy Natury 2000

13/45
Gortatowo

funkcja:
M,

Wniosek uwzgl.
częściowo.
Działkę przeznaczono
tylko pod AG

a-

08.02.
2010

08.02.
2010

III.35.M/AG w części z
uwzgl. Dramersa,
III.37.M/U
III.38.M/U
III.40.M/AG
III.47.M/AG

-

18

20

Już jest częściowo
pozytywnie – dz.41/32
przeznaczona pod M

+

-

- funkcja Z oraz
obwodnica

Częściowo pozytywnie
Działka przeznaczona
pod M/U.
Negatywnie w zakresie
zapisów dotyczących
Natury 2000.

21

08.02.
2010

- prośba o zmianę klasyfikacji działki na rekreacyjnorezydencjonalną

321
Gruszczyn

funkcja:
Z, WS

22

08.02.
2010

- prośba o zatwierdzenie dla działki przeznaczenia
mieszkalno-usługowego

56/1
Swarzędz

funkcja:
U,

09.02.
2010

- sprzeciw na zbyt bliskie usytuowanie terenów
przemysłowych ze wskazaną działką, prośba o
wprowadzenie kilkudziesięciometrowego pasa
buforowego (wygłuszającego) w formie np. terenów
zielonych

23

24

09.02.
2010

- wniosek o zmianę przebiegu obwodnicy poza terenem
wsi

25

10.02.
2010

- wniosek o zmianę przeznaczenia obszaru III.64.M/AG
na III.64.M z warunkami zabudowy identycznymi jak w
sąsiadujących III.62.M i III.63.M, ewentualnie zmiana
na III.64M/U

26

10.02.
2010

- ograniczenie pasa zieleni izolacyjnej (ZI) do
naturalnego - obecnego przebiegu zieleni (łąka)

27

10.02.
2010

28

148/5
Zalasewo

Wierzonka

136/4, 135
Garby

+
Błędne odczytanie
zapisów studium.
W studium strefę
buforową stanowi teren
M/AG.

+

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

-

wpłynęło
ponownie

funkcja:
M/AG,

-

Negat ze względu na
istniejące użytkowanie
-kurniki

Zapis dotyczy ZI
jedynie w tekście
(zachowanie naturalnej
zieleni izolacyjnej)

141, 140
Garby

funkcja:
M, ZI,

+

- wniosek o zmianę funkcji terenu ZN2 na funkcję
aktualnie obowiązującą ZD

146
Garby

funkcja:
Z,.

+

10.02.
2010

- wniosek aby teren I.36.M oznaczyć zabudową
usługowo- rzemieślniczą i zmienić symbol na M/U

23/2
Janikowo

funkcja:
M, WS,

+

29

12.02.
2010

- prośba o zmianę użytkowania działki pod inwestycje
związane z wydobyciem kruszywa naturalnego, którego
złoże znajduje się na części działki

313/27
Gruszczyn

funkcja:
Z,.

+

-

- pozytywnie
z wyjątkiem terenów
pod obwodnicę

30

12.02.
2010

- prośba o zmianę użytkowania działki pod inwestycje
związane z wydobyciem kruszywa naturalnego, którego
złoże znajduje się na części działki

313/30
Gruszczyn

funkcja:
Z,

+

-

- pozytywnie
z wyjątkiem terenów
pod obwodnicę

31

12.02.
2010

- prośba o włączenie do opracowania działek:
313/4 – tereny zielone wraz z zapleczem noclegowym w
lekkiej zabudowie drewnianej

313/4,
313/5,

funkcja:
Z,

+

W części pasa o szer.
100 m

313/5 i 315 – usługi rekreacyjne, wypoczynku, turystyki
i sportu,
w pasie pod linią wysokiego napięcia - tereny zielone
32

16.02.
2010

- prośba o uwzględnienie w projekcie studium
infrastruktury niezbędnej do korzystania z
szerokopasmowego internetu w oparciu o istniejącą sieć
światło wodorową

315
Gruszczyn
Karłowice
-

33

16.02.
2010

- prośba o zmianę przebiegu drogi o klasie KG, będącej
częścią IV ramy Poznania, poza teren wsi

Uzarzewo

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

34

16.02.
2010

- prośba o pozostawienie terenu II.86.U na potrzeby
mieszkańców wsi - o zmianę na usługi sportu i rekreacji

Jasin

funkcja:
U,

16.02.
2010

- sprzeciw co do przeznaczenia działki, gdyż sąsiadujące
z nią przeznaczone są pod AG, a działka 1/15 jako teren
ZI, na którą wydane już zostało pozwolenie na
zabudowę

1/15
Jasin

funkcja:
ZI, M,

35

-

-

a) poprzez zapis

a+
36

17.02.
2010

- nieodpowiednie oznaczenie terenów:
a) teren boiska oznaczony U zmienić na US
b) teren parku linowego oznaczony ZL zmienić na ZP
lub US

37

17.02.
2010

- prośba o zmianę z roli na zabudowę mieszkaniową

38

17.02.
2010

- prośba o określenie w studium miejsc przeznaczonych
pod budowę placów zabaw – zwłaszcza w miejscowości
Jasin

39

18.02.
2010

- zwrócenie uwagi na błędną pisownię nazw ulic oraz
nazw miejscowości w części opisowej i graficznej

działki wzdłuż
trasy nr 5
Kobylnica

funkcja:
U, ZL,

198/2
Gortatowo

funkcja:
R, ZI,

b-

-

-

zawarte w piśmie

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

Nie dotyczy zapisów
studium

+

b) częściowo tereny
lasów w ewid.

40

18.02.
2010

CZĘŚĆ GRAFICZNA:
prośba o zmianę:
a) terenu III.3.M na M/UC
b) na terenie III.25.M/AG wyłączyć działki 286/1 i
286/2 i włączyć je do III.26.AG
c) terenu III.17.AG na M/UC
d) na terenach: III.16.AG, III.17.AG, III.18.AG/KD,
III.26/AG wprowadzić dodatkowo „tereny działalności
związanej z generowaniem energii” fermy wiatrowe,
solary, biotechnologia, kogeneracja
e) dla obszaru R (działki 10/6 i 11/10 Paczkowo)
wprowadzenie funkcji AG/UC/U
f) dla obszaru ZP (działka 304/36 Jasin) wprowadzenie
funkcji M
g) dla obszaru ZL (299/4 Jasin i 12/1 Rabowice)
wprowadzenie funkcji AG
CZĘŚĆ TEKSTOWA:
h) prośba o wykreślenie zapisów – zawarte w piśmie
UWARUNKOWANIA_INFRASTRUKTURA –
CZĘŚĆ GRAFICZNA:
i) zwrócenie uwagi na błędy w rysunku – szczegóły
zawarte w piśmie

41

18.02.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia z terenów rolnych na
zabudowę mieszkaniową jednorodzinna

42

19.02.
2010

- prośba o wskazanie w studium miejsca na utworzenie
strzelnicy sportowej

19.02.
2010

prośba aby
a) na terenach III.32.M i III.45.M była tylko zabudowa
jednorodzinna, brak zgody na zabudowę wielorodzinną i
wielopoziomowe budowle
b) wskazać tereny parków i ścieżek rowerowych
c) 4-metrowy pas na tyłach posesji, który przeznaczony
jest pod drogę dołączyć do ich działek

43

a – w części bez
handlu
wielkopowierzchnioweg
o

a+
funkcja:
M, M/AG, AG,
R, ZP,

b+
c+
d+

d-

c - AG/UC
d – bez biotechniki

Jasin
Paczkowo
Rabowice

e+
f+
g+

g-

h+

i:
1 uwzgl.
2 nieuwzgl.
3. częściowo 5 miejsc.
4. uwzględniona
5. wprowadzić od torów
ekrany

i+

86
Gruszczyn

funkcja:
M,

+

Dotyczy tekstu
studium.

+

Lokalizacja możliwa na
terenach US

a – w części od
ul. Staniewskiego na
południe

a+
190/4, 190/6190/14
Zalasewo

funkcja:
M,

g:
–pozytywnie dla
dz. 299/4 w Jasiniu
- negatywnie dla
dz. 12/1 w Rabowicach

bc-

Dnia 26.02.2010
dołączono korektę

44

45

46

19.02.
2010

- prośba o ujęcie w projekcie studium gruntów wzdłuż
dróg na terenie wsi pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną

19.02.
2010

prośba o zmianę przeznaczenia pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną oraz usunięcie zapisu o
zakazie zabudowy w strefie 50m od granicy strefy
obszaru Natura 2000, oraz usunięcie zakazu zabudowy
na skarpach

22.02.
2010

- prośba o zmianę sposobu zagospodarowania części
działki 225/34 na cele aktywizacji gospodarczej z
prawem zabudowy kubaturowej, a pozostałą część
działki oraz działkę 225/33 pod zabudowę
mieszkaniową rezydencjonalną przy zachowaniu
istniejącej zieleni naturalnej

Sarbinowo
ulice:
Długa, Bociania,
Borówkowa,
Dobra, Dzika,
Dobre Pole
Chmielna

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

15/4, 15/5, 16/3,
33/3, 33/4, 33/5,
35/22, 35/23,
35/24, 35/25,
35/26, 35/33,
36/28, 36/29,
36/30
Gortatowo

funkcja:
M, ZI,

225/33
225/34
Janikowo

funkcja:
Z, ZL,

- w części – 60 m
w głąb

+

Negatywnie w zakresie
zapisów dotyczących
Natury 2000.

+

47

23.02.
2010

-

-

a+
a) sprzeciw wobec umiejscowienia strefy przemysłowej
wzdłuż ulicy Olszynowej – propozycja zmiany między
ul.Olszynową i rowem melioracyjnym, a nowo
projektowaną obwodnicą Swarzędza na zabudowę
mieszkaniową z prawem do prowadzenia działalności
gospodarczej bez możliwości budowy obiektów
wielkogabarytowych
b) wprowadzenie pasa otuliny zieleni między istniejący
zakład „DRAMERS”
c) wprowadzenie na obszarach działalności gosp.
klauzuli zakazującej lokowanie inwestycji
wielkogabarytowych oraz szkodliwych dla środowiska
d) wprowadzenie zmiany pasa zieleni przy ul.
Świerkowej – przesunięcie go wzdłuż ogrodzenia
wysypiska
e) ujęcia w studium terenów pod działalność
rekreacyjno-sportową (placów zabaw, boiska oraz placu
pod imprezy masowe) we wsi Rabowice

-

Załącznik do pisma
z dnia 01.03.
2010
b – 10 m szerokości

Rabowice

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

c – częściowo (będą
lokalizowane hale)

b+
c+

d+
e+

e – w ramach terenów
zabudowy
jednorodzinnej

48

49

50

23.02.
2010

24.02.
2010

24.02.
2010

- prośba o uwzględnienie w projekcie na terenie
III.65.M instalacji wodnej oraz kanalizacji

- wniosek o zmianę przeznaczenia terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z działalnością
gospodarczo-usługową oddzielone pasem zieleni
izolacyjnej

- wniosek o zmianę przeznaczenia działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

51

24.02.
2010

- wniosek o zmianę przeznaczenia pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinna oraz usunięcia zapisu
zakazu zabudowy w strefie 50m od granicy obszaru
Natura 2000

52

24.02.
2010

- wniosek o zmianę przeznaczenia na zabudowę
mieszkaniową oraz usunięcia zapisu zakazu zabudowy
w strefie 50m od granicy obszaru oraz zakazu zabudowy
na skarpach

53

24.02.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

54

55

24.02.
2010

25.02.
2010

prośba o zmianę przeznaczenia:
-działek w Kruszewni na zabudowę mieszkaniową
- działek w Rabowicach na tereny rolnicze

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

III.65.M
Garby

51
Rabowice

-

funkcja:
ZA,

Nie dotyczy studium

- pół działki (½
szerokości frontu)
przeznaczona na
aktywizację
gospodarczą reszta
działki pas zieleni

+

Uwzględniono
częściowo pozytywnie
– część działki
przeznaczono na AG

253/10
Zalasewo

206
Gruszczyn

353
389
385
Gruszczyn
158/1
Łowęcin
a)49, 48, 46/16,
47/2, 47/1, 45/9
Kruszewnia,
b)52/16
Rabowice
5/2
Sarbinowo

funkcja:
R,

funkcja:
Z, M/U,

- Uwaga uwzględniona
pozytywnie – działka
przeznaczona pod M, w
północnej części pas
zieleni ZI
-w południowej części
przebiega szynobus

+

+

-

Częściowo pozytywnie
- w części do granicy
sąsiedniej działki nr
205
Negatywnie w zakresie
zapisów dotyczących
Natury 2000.

Decyzja RDOŚ

funkcja:
M/U, Z,

+

funkcja:
R,
funkcja:
Kruszewnia- R,
M, RabowiceM/U, ZA, AG,
funkcja:
R,

-

a) uwzgl. pozytywnie
b) uwzgl. negatywnie

a)+

b) +

-

W pasie 50 m od ulicy
Bocianiej

W pasie 50 m od ulicy

56

57

25.02.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

5/1
Sarbinowo

funkcja:
R,

25.02.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

6
Sokolniki

funkcja:
R,

+

-

+

-

W pasie 50 m od ulicy

Gwiazdowskie

58

25.02.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

22
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R,

+

-

Do granicy działki po
drugiej strony drogi
(częściowo pozytywnie)

W pasie 50 m od ulicy

59

25.02.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

5/2
Sarbinowo

funkcja:
R,

60

25.02.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

46/3
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R,

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

9
Puszczykowo
Zaborze

funkcja:
M na
południowej
części działki,
R na północy.

61

25.02.
2010

62

25.02.
2010

- wniosek o nie wprowadzanie zmian na działce 10/22
na której w studium naniesiona została droga
- sprzeciw na wprowadzanie przeznaczenia działek pod
zabudowę mieszkaniową, prośba o pozostawienie ich
jako tereny rolnicze

63

25.02.
2010

- wniosek o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową

10/22, 11, 16, 4
Karłowice

85/6, 85/10
Garby

funkcja:
10/22 - M/AG,
M, RU, R, Z,
ZL,
11 –
R, M/AG, Z
16R, M’
4R, M/AG

+

-

-

+

-

Pozytywnie w zakresie
drogi,
- reszta negatywnie

+

funkcja:
R,

-

-

a+

64

65

25.02.
2010

a) propozycja zmiany obszaru między ul. Olszynową i
biegnącym wzdłuż niej rowem melioracyjnym a nowo
projektowaną obwodnicą Swarzędza na zabudowę
mieszkaniową z możliwością prowadzenia działalności
gospodarczej
b) propozycja zmian obszaru przy ul. Dębowej
przeznaczonego pod przemysł na tereny rolnicze

okolice ulic
Dębowa i
Olszynowa
Rabowice

25.02.

prośba o utrzymanie planu dla podanych działek, czyli

3272, 3273, 1334,

funkcja:
a)AG, M/AG
b)AG, ZA,
M/AG

funkcja:

Uwzględniono
częściowo pozytywnie
– zabudowa
mieszkaniowa w pasie
50 m od drogi

Poza Dramersem
Częściowo pozytywnie
a)Tereny przeznaczono
pod M/ U

b-

-

2010

funkcji mieszkaniowej i usługowej z zaznaczeniem, że
funkcje mieszkaniowe mogą uwzględniać budownictwo
wielo- mieszkaniowe

3270, 3271
Swarzędz

M,

66

25.02.
2010

- wniosek o odstąpienie od zamiaru zalesienia terenu
działki i objęcie jej tą samą funkcją co działka
sąsiadująca – M/ AG

54
Rabowice

funkcja:
ZA,

+

67

25.02.
2010

- wniosek o odstąpienie od zamiaru zalesienia terenu
działki i objęcie jej tą samą funkcją co działka
sąsiadująca – M/ AG

54
Rabowice

funkcja:
ZA,

+

68

25.02.
2010

- wniosek o odstąpienie od zamiaru zalesienia terenu
działki i objęcie jej tą samą funkcją co działka
sąsiadująca – M/ AG

54
Rabowice

funkcja:
ZA,

+

69

70

25.02.
2010

25.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O
III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

-

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

71

25.02.
2010

72

25.02.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

73

25.02.
2010

- wniosek o uwzględnienie w projekcie studium
infrastruktury związanej z usługami sportu i rekreacji w
sołectwach gminy

74

75

76

25.02.
2010

25.02.
2010

25.02.
2010

- wniosek o uwzględnienie w projekcie studium zmiany
na obszarze II.90.M /U w Paczkowie i wydzielenie z
tego terenu części pod usługi oświatowe powiązane ze
sportem i rekreacją

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

14/1
Sarbinowo

Funkcja:
R, M,

+

Dotyczy tekstu
studium.

+

Dotyczy tekstu
studium

+

Paczkowo

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

Częściowo pozytywnie
– w pasie ok 50 m od
drogi zabudowa
mieszkaniowa.

-

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

77

78

79

80

25.02.
2010

25.02.
2010

25.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- - zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

-

-

-

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

81

82

83

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

-

-

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

84

85

86

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

-wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

-

-

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

87

88

89

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

-

-

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

90

91

92

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

-wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
-zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O
III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O
III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

-

-

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

93

94

95

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

-wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

-wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O
III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O
III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

-

-

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;
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97

98

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

-wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
-zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

-

-

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;
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100

101

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
-zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
-zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

-wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
-zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
-zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O
III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

-

-

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

-

III.35.AG

funkcja:

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo

102
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104

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

-

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;
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26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

-wskazane tereny przeznaczyć – wskazane tereny
przeznaczyć wyłącznie na tereny zabudowy
mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O
III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

-

-

-

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG
III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG
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113

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

-

-

-

-

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG
III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG
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26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

-

-

-

-

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG
III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG
III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

119

120

121

122

123

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

-

-

-

-

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG
III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG
III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

124

125

126

127

128

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

129

130

131

132

133

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

134

135

136

137

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

138

139

140

141

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej oraz oddzielić je 15metrowym pasem zieleni od istniejących zakładów
przemysłowych
- sprzeciw do rozbudowy składowiska na terenie
III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
III..37.M/AG
III.47.M/AG
III.57.M/AG
dz. 44/2
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,
M/U, M, ZA,

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG
III.37.M/U;
III.47.M/AG
III.57.M/AG
dz. 44/2

142

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej oraz oddzielić je 15metrowym pasem zieleni od istniejących zakładów
przemysłowych
- sprzeciw do rozbudowy składowiska na terenie
III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
III..37.M/AG
III.47.M/AG
III.57.M/AG
dz. 44/2
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
III..37.M/AG
III.47.M/AG
III.57.M/AG
dz. 44/2
Rabowice

-

II.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG
III.37.M/U;
III.47.M/AG
III.57.M/AG
dz. 44/2

funkcja:
AG, M/AG,
M/U, M, ZA,

-

II.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG
III.37.M/U;
III.47.M/AG
III.57.M/AG
dz. 44/2

-

Negatywnie w zakresie
zapisów dotyczących
Natury 2000.

funkcja:
AG, M/AG,
M/U, M, ZA,

143

26.02.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej oraz oddzielić je 15metrowym pasem zieleni od istniejących zakładów
przemysłowych
- sprzeciw do rozbudowy składowiska na terenie
III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL

144

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową
- prośba o usunięcie zakazu zabudowy w strefie 50m od
granicy obszaru Natura 2000

37/9
Uzarzewo
-Katarzynki

funkcja:
M/U,

145

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

9/6
Wierzonka

funkcja:
ZL,

+

146

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod AG lub M/AG

253/4
Zalasewo

funkcja:
R,

+

-

147

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod AG lub M/AG

2334/5
Swarzędz

funkcja:
M,

+

-

148

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod M/AG;
-granicząca droga KL do drogi Paczkowo - Sarbinowo,
powinna iść starą trasą;

160
Łowęcin

funkcja:
R,

149

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

99
Garby

funkcja:
R, M,

150

26.02.

-prośba o przeznaczenie części lub całości działki pod

100

funkcja:

+

-

Działkę przeznaczono
pod U + ZI
Częściowo pozytywnie
– działka już
przeznaczona pod M.
- na 60m głębokości
- dot. drogi

+

-

Częściowo wzgl..
pozytywnie – w pasie
70 m od drogi (ul.
Podleśnej) zabudowa
mieszkaniowa

2010

zabudowę mieszkaniową

Garby

R,

151

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

43
Garby

funkcja:
R/M, R,

152

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową

91/1 i 92
Garby

funkcja:
R, M,

153

26.02.
2010

-prośba o ujęcie w studium działki na terenie wsi
Puszczykowo

24
Puszczykowo
Zaborze

funkcja:
R,

154

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

91
Sarbinowo

funkcja:
R, M,

+

155

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową

127
Janikowo

funkcja:
Z, ZL,

+

156

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową

230/14, 230/15,
230/56, 230/50,
Bogucin

funkcja:
Z,

157

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową

a) 73
b) 69, 71, 27/1
Sarbinowo

158

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową

159

26.02.
2010

160

161

162

-

+

-

Częściowo wzgl..
pozytywnie – w pasie
70 od drogi (ul.
Podleśnej) zabudowa
mieszkaniowa

-

Brak sprecyzowania

-

Do granicy lasu

-

funkcja:
73,69,71 –R
27/1 –M.

a) +
b) +

a) -

339/2
Kobylnica

funkcja:
M, U,

+

-

Częściowo pozytywnie
– północna czesć
działki przeznaczona
pod M

-prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową

145/2
Łowęcin

funkcja:
R,

+

-

Częściowo pozytywnie
w pasie 80 m od drogi.

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową

23
Puszczykowo
Zaborze

funkcja:
R,

26.02.
2010

-prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową

88/4
88/2
Garby

funkcja:
R,

26.02.
2010

- ograniczyć zabudowę gospodarczą do mniej
uciążliwych na terenie II.64.M/AG
- na pozostałym obszarze pozostawić AG bez

Łowęcin

Dotyczy tekstu
studium

- dz. 73 pas 60 m

-

+

-

+

-

II.64. M/AG – zmienić
zapis na str. 36
„Kierunki” na
„dominująca zabudowa

możliwości jej poszerzenia zwłaszcza tereny II.23.AG
- poszerzyć jedynie teren II.87.AG
- przeznaczyć obecne boisko na teren sportu i rekreacji
oraz wyznaczyć teren pod budowę boiska sportowego
-zwiększyć powierzchnię zabudowy mieszkaniowej
(według załącznika)
- zmniejszyć powierzchnię zabudowy mieszkaniowej
(według załącznika)
-prośba o przeniesienie terenów centro twórczych przy
ul.Sarbinowskiej na drugą stronę
w strefie II.25.M/AG pozostawić tylko zabudowę
mieszkaniową

jednorodzinna
uzupełniająca
nieuciążliwa
działalność
gospodarcza”
- częściowo pozytywnie

26.02.
2010

prośba o nie wprowadzanie AG na tym terenie, lecz
pozostawienie terenów jako rolnicze lub ewentualnie
MU

83/1
Łowęcin

funkcja:
M/AG, Z, AG,

164

26.02.
2010

- prośba o sprostowanie nieprawidłowości, wymienione
działki powinny mieć przeznaczenie M/AG gdyż mają
już wydaną decyzje o warunkach zabudowy
-prośba o usunięcie błędu jakim jest WS a powinno być
WP

1211/6,
1211/7,
1211/8,
1211/9,
Swarzędz

funkcja:
ZI, WS, M,

+

165

26.02.
2010

prośba o przeznaczenie działki pod M/AG

159/1
Łowęcin

funkcja:
R,

+

166

26.02.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod M/AG

164
Łowęcin

funkcja:
R,
funkcja:
M/AG,

163

-

W ramach terenów ws
występują wody
płynące i stojące.

-

Częściowo w pasie 60
m

-

167

26.02.
2010

- wniosek o zmianę obszaru III.64.M/AG na M/U oraz
obszaru III.64.M/AG na M

136/5
131/1
130, 134
193
Garby

168

26.02.
2010

- wniosek o zmianę przeznaczenia terenu na M/AG

159/2
Łowęcin

funkcja:
R,

169

26.02.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia terenu działek na
M/AG (zgodnie z załącznikiem graficznym)

162,
165/1,
165/2,
Łowęcin

funkcja:
R,

+

170

26.02.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia terenu działki na
M/AG (zgodnie z załącznikiem graficznym)

158/2
Łowęcin

funkcja:
R,

+

Wniosek wycofany dnia
01.03.

+
-

-

Częściowo w pasie 60
m od drogi.

171

172

173

26.02.
2010

26.02.
2010

01.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia terenu działki na na zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

- wprowadzić bezwzględny zakaz jakiejkolwiek
zabudowy w odległości 100m od granicy obszaru
Natura 2000
- odrzucić wnioski osób prywatnych by na indywidualną
prośbę obszar otuliny pomniejszać
-wprowadzić w studium zapisy wskazujące ingerencji w
zagospodarowaniu w granicach Natury 2000
-zmienić przebieg projektowanej obwodnicy
aglomeracji poznańskiej by nie przebiegała
bezpośrednio przy jeziorze Uzarzewskim

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej oraz oddzielić je 15metrowym pasem zieleni od istniejących zakładów
przemysłowych
- sprzeciw do rozbudowy składowiska na terenie
III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul. Olszynowej z KG na KL
- wydzielić z obszarów oznaczonych III.40.M/AG i
III.39.M/AG terenu pod zabudowę mieszkaniową

193/1
193/2
Łowęcin

Obszar Gm.
Swarzędz

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

funkcja:
R, M,

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

+

-

Częściowo w pasie
60 m od drogi (od
ul. Łowieckiej)

-

Decyzja RDOŚ

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

174

175

176

177

01.03.
2010

01.03.
2010

01.03.
2010

01.03.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej
- zakaz rozbudowy składowiska na terenie III.54.AG/O
- zmianę drogi przy ul.Olszynowej z KG na KL

III.35.AG
III.37.M/AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.AG
III.57.M/AG
III.47.AG
III.52.AG
(teren III.52 –
przeznaczenie
M/ AG)
III.53.AG
III.54.AG/O

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,
AG/O,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

-

III.35AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.37.M/U;
III.40.M/AG;
III.36.M/AG;
III.38.M/U;
III.39.M/AG;
III.28.AG;
III.26.AG;
III.57.M/AG;
III.47.M/AG;
III.52.M/U (pozostało
bez zmian);
III.53.AG;
III.54.AG/O;

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

178

179

01.03.
2010

01.03.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,

Gruszczyn

Dotyczy tekstu
studium.

180

01.03.
2010

181

01.03.
2010

- prośba o zmianę zapisów dotyczących boiska
sportowego w Gruszczynie aby zamiast funkcji usług
komercyjnych otrzymał funkcję usług sportowych

182

01.03.
2010

- prośba o uwzględnienie terenu w projekcie studium
jako tereny wędkarskie z możliwością budowy stanicy
wędkarskiej

393
Gruszczyn

funkcja:
Z, WS,

183

01.03.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną

65
Gruszczyn

funkcja:
M,

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

+

W zapisach uwzgl.
możliwość
zagospodarowania
turyst.

+

-

184

01.03.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową oraz usługi
- prośba o usunięcie zakazu zabudowy w strefie 50m od
granicy obszaru Natura 2000
-prośba o umożliwienie podziału działek o pow. min.
1000m²

185

01.03.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową oraz usługi

352/6
Gruszczyn

funkcja:
M/U, Z,

387
389
Kobylnica

funkcja:
U, M/U,

-

Tak jak jest w projekcie
studium

Uwaga zgodna z
zapisami studium.

+

Zapisy ze studium

186

01.03.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową oraz usługi
- prośba o usunięcie zakazu zabudowy w strefie 50m od
granicy obszaru Natura 2000
-prośba o umożliwienie podziału działek o pow. min.
1000m²

350
Gruszczyn

funkcja:
M/U, Z,

+

-

01.03.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową oraz usługi
- prośba o usunięcie zakazu zabudowy w strefie 50m od
granicy obszaru Natura 2000
-prośba o umożliwienie podziału działek o pow. min.
1000m²

349/5
Gruszczyn

funkcja:
M/U, Z,

-

188

01.03.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową oraz usługi
- prośba o usunięcie zakazu zabudowy w strefie 50m od
granicy obszaru Natura 2000
-prośba o umożliwienie podziału działek o pow. min.
1000m²

349/4
Gruszczyn

funkcja:
M/U, Z,

-

189

01.03.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

175/2
Łowęcin

funkcja:
R,

-

01.03.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową oraz usługi
- prośba o usunięcie zakazu zabudowy w strefie 50m od
granicy obszaru Natura 2000 oraz zakazu zabudowy na
skarpach

187

190

191

01.03.
2010

-prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

354/4
Gruszczyn

a) 20,
b) 83/2,
c) 83/3
Sarbinowo

funkcja:
M/U, Z,

funkcja:
a)R,
b)R,
c)R, M/U.

+

a)+
c) +

-

a)b)c)-

Częściowo w studium na części działki
możliwa realizacja
funkcji M/U)
-Negatywnie w zakresie
zapisów dotyczących
Natury 2000.

Częściowo w studium na części działki
możliwa realizacja
funkcji M/U)
-Negatywnie w zakresie
zapisów dotyczących
Natury 2000.
Pkt a), c) w pasie 60 m
od drogi M
Pkt. B) negat

192

01.03.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
zagrodową (budynek mieszkalny i magazyn na produkty
rolne)

3/4
Puszczykowo
Zaborze

funkcja:
R,.

funkcja:
R,

-

+

-

Część w pasie 60 m od
ulicy

193

01.03.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową z nieuciążliwą aktywizacją gospodarczą

72/3,
72/4,
101/1,
101/2,
Paczkowo

194

01.03.
2010

-prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową

193
195
Gortatowo

funkcja:
R, ZI,

-

195

01.03.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową z nieuciążliwą aktywizacją gospodarczą
lub zabudowę mieszkaniową

138/1
Łowęcin

funkcja:
R, M/AG,

-

196

01.03.
2010

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową

157/2
Łowęcin

funkcja:
R, ZI,

197

01.03.
2010

- prośba o uwzględnienie w projekcie studium
wydłużenia sięgającej już do Kobylnicy sieci gazowej i
objęcie nią następujących wsi: Karłowice, Wierzonka,
Wierzenica

Karłowice,
Wierzonka,
Wierzenica

-

Nie dotyczy ustaleń
projektu studium

198

01.03.
2010

- wniosek o uwzględnienie w projekcie studium
infrastruktury niezbędnej do korzystania z
szerokopasmowego internetu w oparciu o już istniejącą
sieć światłowodową

Karłowice,
Wierzonka,
Wierzenica

-

Nie dotyczy ustaleń
projektu studium

199

01.03.
2010

- wniosek o ujęcie w projekcie studium terenów
zielonych ogólnodostępnych w miejscach
przeznaczonych do gęstej zabudowy

centrum:
Zalasewa
Gruszczyna
Gortatowa

-

W tekście studium
istnieje taki zapis

200

01.03.
2010

- prośba o zagwarantowanie w studium miejsca na
tereny sportowo-rekreacyjne

Gortatowo

-

Szczegóły ustalane
przez plan

01.03.
2010

- prośba o dokonanie zmiany w projekcie studium
polegającej na zmniejszeniu minimalnej powierzchni
planowanych w przyszłości działek z 1500m² do
1000m²

6/21,
6/22,
322/2
Janikowo

01.03.
2010

- dotyczy
a)Karłowic

201

202

+

Dotyczy tekstu
studium

funkcja:
6/21, 6/22 –M,
ZL,
322/2 – ZI.
Dotyczy tekstu
studium

-

a) +
b) +

b) szynobusu
c)przebiegu obwodnicy
- (zgodnie z załącznikiem graficznym)

203

01.03.
2010

- prośba o uwzględnienie podanych działek w projekcie
studium jako terenów czynnego wypoczynku (np. Korty
tenisowe, stanice dla kajaków i łodzi, wypożyczalnie
rowerów, wyznaczenie tras rowerowych, umożliwienie
zorganizowania plaży)

204

01.03.
2010

- prośba o uwzględnienie w projekcie studium działki
jako teren wędkarski wraz z budową stanicy
wędkarskiej

205

01.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia na zabudowę
mieszkaniową

c) +
7/3
13/56
14/1
15/1
16/1
17/1
18/1
19/1
Gortatowo
386
Gruszczyn
25
Garby

funkcja:
Z,

-

funkcja:
Z, WS, ZL,

-

funkcja:
M,
. Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

Szczegóły ustalane
przez plan

Zapisy umożliwiają
realizacje zgodnie
z uwagami

+

206

01.03.
2010

- zwrócenie uwagi na błędy w projekcie studium: wody
w obrębie ulic Stawna, Strzelecka i Krańcowa nie są
wodami stojącymi (ws), są wodami płynącymi (wp),
podobnie też Jezioro Swarzędzkie

207

01.03.
2010

-kwestionują oznaczenie terenu II.50.US oraz projekt
obwodnicy Swarzędza – odcinek południowy

208

01.03.
2010

- prośba aby niedopuszczalne było na wskazanym
terenie budownictwo wielorodzinne

Obszar II 46.M/U

209

01.03.
2010

- wniosek aby pod zabudowę mieszkaniową objąć
wskazane działki w całości, a nie tylko ok 100m od
ul. Poprzecznej

118, 117/4, 117/3,
117/2, 116, 115
Łowęcin

funkcja:
R, M/AG,

-

210

01.03.
2010

- wniosek o objęcie wskazanego terenu pod zabudowę
mieszkaniową

253/8
Zalasewo

funkcja:
R,

-

Przeznaczone na US

01.03.
2010

- wniosek o objęcie wskazanego terenu pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
- wniosek o wyłączenie wskazanych działek z obszaru
proponowanego zespołu przyrodniczo- krajobrazowego

147/1
147/2
Garby

funkcja:
ZN,

-

Wniosek uwzględniony
częściowo pozytywnie
– w pasie 90 m od
drogi.

211

239/4
Zalasewo

Funkcja:
US,

W ramach terenów ws
występują wody
płynące i stojące.

+

+

Dotyczy tekstu
studium

-

+

Negatywne
rozstrzygnięcie zgodnie
z wyrokiem sądu.

o oznaczeniu ZN2
212

01.03.
2010

- wniosek o zmianę przebiegu obwodnicy aglomeracji
poznańskiej

174/3, 175/2, 176
Łowęcin

funkcja:
R

213

01.03.
2010

- prośba o objęcie części północnej terenu pod
zabudowę mieszkaniową, zaś południową pod rolę

55, 56 Rabowice

funkcja:
ZA, AG,
AG/O.

+

-

Częściowo
uwzględniono
pozytywnie – północna
część działki pod M/AG

214

01.03.
2010

- prośba o uwzględnienie w projekcie studium działki
jako teren zabudowy mieszkaniowej

308/2
Gruszczyn

funkcja:
Z, w części pnzach M

+

-

Częściowo
wzdłuż ul. Swarzędzkiej

215

01.03.
2010

- prośba o uwzględnienie w projekcie studium działek
jako teren M/U gdzie U oznaczałoby dopuszczenie
realizacji budowy obiektu handlowego o powierzchni
sprzedaży do 2000m²

1951/1
1951/2
Swarzędz

funkcja:
M

+

funkcja:
R, U, M.

+

216

217

01.03.
2010

01.03.
2010

- prośba o korektę oznaczenia terenów zabudowy
usługowej wymienionych działek jako I.10.U jak w
załączniku
- dla terenów zabudowy usługowej I.10.U dopisanie
usług związanych z intensywnie rozwijającym się
ruchem turystycznym
- dla terenów zabudowy mieszkaniowej I.9.M
proponowany zapis: linia zabudowy zgodnie z
aktualnymi wymaganiami Prawa budowlanego od
granicy lasu
- prośba aby wskazane tereny zostały zapisane tylko i
wyłącznie jako tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z jednoczesnym całkowitym
wykluczeniem możliwości zabudowy wielorodzinnej
- dla terenu oznaczonego II.85.M/AG wniosek o zmianę
na terenu U/S

218

01.03.
2010

- prośba o zweryfikowanie przebiegu gazociągu
wysokociśnieniowego przez wskazaną działkę
- prośba o usunięcie w punkcie 2.1.1. dla strefy I północ
zapisu dotyczącego konieczności zapewnienia
„ogólnodostępnych terenów zieleni (dot. terenów
prywatnych)

219

01.03.
2010

- wniosek o dokonanie w projekcie studium poprawek
technicznych: literówek, brak całości lub części nazw
miejscowości, błędy rachunkowe (szczegóły we
wniosku)

01.03.
2010

Prośba o zmianę przeznaczenia:
- północnej części działek 10/5, 11, 12, 13, 21/2 na US,
a pozostałą część na M/U
- działek nr 14, 15, 16, 17/1, 17/2, na M/U

220

8/9
8/8
8/7
3/3
Wierzonka

a) II.46.M/U
b) II.50.M/U
c) II.51.M/U
d) II.60.M/U
e) II.85.M/AG

234/1
Gruszczyn

10/5,11, 12, 13,
14, 15,
16, 17/1, 17/2,

funkcja: M/AG,
M/U.

-

a) b) c) +
d) +

sąd
wyd. warunków
zabudowy

e) Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

+

Dotyczy tekstu
studium

+

funkcja:
Z, ZL, U, WS

-

-

Częściowo uwzgl.
pozytywnie w zakresie
zweryfikowania
przebiegu gazociągu.

- wniosek o ograniczenie obszaru Natura 2000 Dolina
Cybiny oraz korytarzy ekologicznych
- wniosek o zmianę przebiegu ścieżki spacerowej
przechodzącej przez działki 21/2, 13, 14, 15
221

222

223

224

225

01.03.
2010

02.03.
2010

02.03.
2010

02.03.
2010

02.03.
2010

- prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

21/2,
Swarzędz
239/1 -239/40
Zalasewo
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice
III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
US, R.

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

funkcja:
AG, M/AG,

+

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

226

227

228

229

230

231

02.03.
2010

02.03.
2010

02.03.
2010

02.03.
2010

02.03.
2010

02.03.
2010

- zarzut do planowanego lokowania m.in. wzdłuż ul.
Olszynowej, Bliskiej oraz Świerkowej terenów AG oraz
M/AG (szczegóły zawarte we wniosku)

- zarzut do planowanego lokowania m.in. wzdłuż ul.
Olszynowej, Bliskiej oraz Świerkowej terenów AG oraz
M/AG (szczegóły zawarte we wniosku)

- zarzut do planowanego lokowania m.in. wzdłuż ul.
Olszynowej, Bliskiej oraz Świerkowej terenów AG oraz
M/AG (szczegóły zawarte we wniosku)

- prośba o przeznaczenie działek pod M/AG

- prośba o przeznaczenie działek pod M/AG

- prośba o przeznaczenie działek pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

Rabowice

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

-

Rabowice

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

-

Rabowice

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

-

a) 33/5,
b) 44/3,
c) 4/2,
d) 4/6,
e) 33/10
Kruszewnia

24/8, 25
Kruszewnia

a) 50/1, 50/2, 50/3,
50/4, 50/5
Kruszewnia
b) 33/3
Rabowice
c) 150/3
Zalasewo

33/5, 33/10
funkcja R,
4/2, 4/6, funkcja M
44/3 – funkcja
US, R.

funkcja:
M, M/AG

funkcja:
a) R, M
b)M/AG
c)AG.

a) b) +
c) +
d) +
e) -

+

+

Część pozytywnie:
po północnej stronie ul.
Olszynowej
przeznaczono pod M/U

Częściowo uzgodniono
pozytywnie. Dla
działek:
- 4/2 i 4/6 pozytywnie;
- dla części działki 44/3
wprowadzono funkcję
M + US,
- dz. 33/5 i 33/10 negat.

-

Częściowo uwzgl..
pozytywnie.
Południowe części
działek przeznaczone
pod M reszta pod
M/AG.

-

Częściowo uwzgl.
pozytywnie.
a)działki przeznaczone
pod M w pasie 40 m
od drogi
b), c) przeznaczone
pod M/AG

232

233

234

235

236

237

02.03.
2010

02.03.
2010

02.03.
2010

02.03.
2010

02.03.
2010

02.03.
2010

prośba o przeznaczenie:
a) działek 12/1, 12/2, 64 w Rabowicach i działki 150/4
w Zalasewie pod AG
b) działki 154 w Zalasewie pod M/AG
c) działki 14 w Garbach pod zabudowę mieszkaniową
d) działek 51, 30 w Swarzędzu pod zabudowę
mieszkaniową

prośba o przeznaczenie:
- działek 25/2, 25/3 w Rabowicach pod AG
-działkę 156/2 w Zalasewie pod M/AG

a) 12/1, 12/2, 64
Rabowice
150/4, Zalasewo,
b)154
Zalasewo
c)14
Garby
d) 51, 30
Swarzędz

funkcja:
a)12/1, 12/2 –
AG,
64 – AG, ZA,
AG/O
b)150/4 – AG,
154 – M/AG
c)R
d)ZI, ZL, U.

b) +

25/2, 25/3
Rabowice
156/2
Zalasewo

funkcja:
Rabowice M/AG,
Zalasewo –
M/AGt

+

a)
- dotyczy dz. 64
uwzględniona
częściowo M/AG + Z
-150/4 jest AG
c) jest M/AG

a) +

c) d) -

Już jest w studium

- prośba o oznaczenie w projekcie studium istniejącej
zieleni przy ul. Staniewskiego i zapisów gwarantujących
ul. Staniewskiego
ochronę tej zieleni
Swarzędz
- sprzeciw przeciwko budowie bloków w okolicy ul.
Staniewskiego

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

-

- prośba o oznaczenie w projekcie studium istniejącej
zieleni przy ul. Staniewskiego i zapisów gwarantujących
ul. Staniewskiego
ochronę tej zieleni
Swarzędz
- sprzeciw przeciwko budowie bloków w okolicy ul.
Staniewskiego

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

-

Ulice:
Kupiecka
Planetarna
Przybylskiego
Armii Poznań
- Swarzędz/
Zalasewo

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

-

239/1, 239/3, 40
Zalasewo

funkcja:
US, R.
Przebieg
obwodnicy
Swarzędza na
odcinku
południowym
przez teren
III.50.US

Wniosek o zmianę projektowanych statusów
następujących dróg:
-ul. Kupieckiej
-ul. Planetarnej oraz jej projektowanego przedłużenia w
kierunku ul. Transportowej
- ul. Przybylskiego
- ul. Armii Poznań oraz jej projektowanego przedłużenia
w kierunku ul. Kórnickiej
z ulic zbiorczych na lokalne
- wniosek o zmianę przeznaczenia obszaru podanych
działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
- wniosek o zmianę przebiegu drogi klasy KG
„obwodnicy Swarzędza – odcinek południowy”
- w razie odrzucenia uwagi o obwodnicy Swarzędza
prośba o wyznaczenie jej w jednym ciągu z
przebiegającymi przez przedmiotowy obszar obiektami
infrastruktury liniowej (gazociąg, linia
elektroenergetyczna)

+

76/1
Garby

funkcja:
R

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z usługami
- prośba o usunięcie zakazu zabudowy w strefie 50m od
granicy obszaru Natura 2000 oraz zakazu zabudowy na
skarpach oraz zakazu zmian konfiguracji terenu

393/1
Gruszczyn
(393 Kobylnica)

funkcja:
Z, ZL, M/U

+

-

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z usługami
- prośba o usunięcie zakazu zabudowy w strefie 50m od
granicy obszaru Natura 2000 oraz zakazu zabudowy na
skarpach oraz zakazu zmian konfiguracji terenu

351/2
Gruszczyn

funkcja:
M/U, Z

+

-

- część jest w studium
-Negatywnie w zakresie
zapisów dotyczących
Natury 2000.

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z usługami
- prośba o usunięcie zakazu zabudowy w strefie 50m od
granicy obszaru Natura 2000 oraz zakazu zabudowy na
skarpach oraz zakazu zmian konfiguracji terenu

395/1, 392/1
Gruszczyn
(Kobylnica)

funkcja:
M/U

+

-

- część jest w studium
-Negatywnie w zakresie
zapisów dotyczących
Natury 2000.

242

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną z usługami
- prośba o usunięcie zakazu zabudowy w strefie 50m od
granicy obszaru Natura 2000 oraz zakazu zabudowy na
skarpach oraz zakazu zmian konfiguracji terenu

355
Gruszczyn

funkcja:
Z, M/U, W,

+

-

- część jest w studium
-Negatywnie w zakresie
zapisów dotyczących
Natury 2000.

243

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia części działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

28/2
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R, AG, jest

+

-

Częściowo uwzgl.
pozytywnie - pasie
60m od ul.
Truskawkowej

244

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia części działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

17
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R, M,

+

245

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia części działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

45/6
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R, M

+

238

239

240

241

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

-

- części jest w studium
-Negatywnie w zakresie
zapisów dotyczących
Natury 2000.

Jest w studium

246

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

47/2
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R, M

+

-

Częściowo w pasie
60m od drogi

247

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

28/1
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R

+

-

Częściowo w pasie
60m od drogi.

248

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

42/4
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R, M

+

249

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia części działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

33
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R, M

+

-

- od dróg ok 60m

250

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

39/4
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R

+

-

Częściowo w pasie
60m od drogi.

251

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia części działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

14
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R, M,

+

252

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

16/10
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R,

+

253

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia części działki pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

a)47/3
b)21
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
a)R,
b)R, KD

a)+

254

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

a)41/3,
b)35
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R, M,

a)+
b)+

b)-

255

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

44/7
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R,

+

-

256

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

16/9
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R,

+

Jest w studium

b)-

a) Częściowo
pozytywnie w pasie
60m od drogi

- dz. 41/3 cała
- dz. 35 na 60m

Częściowo pozytywnie
w pasie 60m od drogi.

cała

257

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną
- prośba o uwzględnienie w projekcie studium
przedmiotowych działek jako tereny rekreacyjno
spacerowe z możliwością budowy przystani kajaków
łodzi, wypożyczalni rowerów, czynnych miejsc
wypoczynku (plaża, trasy piesze i rowerowe)

44/9, 44/8
Sokolniki
Gwiazdowskie

funkcja:
R,

+

-

funkcja:
Z,

-

20, 21, 22
Gortatowo

Nie dotyczy
projektu
studium

-

- prośba o zmianę przeznaczenia działki na zabudowę
mieszkaniową z wiodącą funkcją usług o charakterze
gastronomia, hotelarstwo, pensjonat, dom złotej jesieni
dla osób starszych

22/2
Zalasewo

funkcja:
M,

261

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działek pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

11, 65/2
Sarbinowo

funkcja:
11- R,
65/2 – M, R.

262

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod M/AG

77
Sarbinowo

funkcja:
M, R,

263

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

27/38

funkcja:
M,

+

264

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

31/19
Kobylnica

funkcja:
Z, ZL,

+

265

02.03.
2010

- wniosek o zmniejszenie wielkości działek –
propozycja aby średnia powierzchnia działki wynosiła
1500m² przy jednoczesnym zachowaniu minimalnej
powierzchni działki 1000m²

6/3, 8/4, 8/6,
10/10, 10/11
Janikowo

funkcja:
M,

258

02.03.
2010

259

02.03.
2010

- prośba o wyznaczenie na terenie wskazanych działek
trasy rowerowo -spacerowej

260

02.03.
2010

20, 21, 22
Gortatowo

+

+

Częściowo pozytywnie
w pasie 60m od drogi.

Nie przewiduje się tego
w studium.

Funkcja M/AG

-

Dz. 11 w całości
pozytywnie,
Dz. 65/2 częściowo –
pas terenu 60 m od
drogi

-

Jest w studium

-

266

02.03.
2010

- prośba o zatwierdzenie opracowanego w ubiegłych
latach planu zagospodarowania przestrzennego dla
wskazanych działek które określa ich przeznaczenie pod
zabudowę wielorodzinną niską z usługami

267

02.03.
2010

- prośba o ujęcie w studium infrastruktury związanej z
usługami sportu i rekreacji we wsi Uzarzewo

268

02.03.
2010

- prośba o jednoznaczny zapis w projekcie Studium dla
terenu II.50.M/U, chcemy aby nie dopuszczalne było na
tym terenie budownictwo wielorodzinne

269

02.03.
2010

- ponowienie wniosku złożonego podczas publicznej
debaty o korektę błędnie oznaczonej funkcji terenu
III.30.M z zabudowy wielorodzinnej na funkcję
wyłącznie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

270

02.03.
2010

271

126/4, 126/5
Swarzędz

teren II.50.M/U

teren
III.30.M

funkcja:
M/U,

-

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

+

Dotyczy tekstu
studium

+

Dotyczy tekstu
studium

+

+

- szczegóły określa
plan
- część dz. 31/6 tereny
US

- prośba o zmianę przeznaczenia działek pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

24/3
24/4
Jasin

funkcja:
M,

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

14/3
Sarbinowo

funkcja:
R,

-

272

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

4/2
Rabowice

funkcja:
AG,

-

273

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działki pod zabudowę
mieszkaniową z aktywizacją gospodarczą

150/1
Zalasewo

funkcja:
AG, M/AG,

+

274

02.03.
2010

- wniosek o zmianę przeznaczenia części północnej
działki na cele działalności aktywizacji gospodarczej

225/32
Janikowo

funkcja:
AG, Z,

+

02.03.
2010

- prośba o zmianę przeznaczenia działek na cele
magazynowe i gospodarcze, a także socjalno- sportowe

a) 313/17,
b) 313/28,

funkcja:
Z,

275

Sprawa w sądzie,
zbytnia szczegółowość

Jest w studium

a) +
b) -

Częściowo pozytywnie
- tylko US

c) 313/29
Gruszczyn
276

277

02.03.
2010

- wniosek o zmianę przeznaczenia działek pod
zabudowę mieszkaniowo- usługową

02.03.
2010

Wniosek o zmianę przeznaczenia:
- działek nr 8/4 oraz 13/5 pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną
- działki nr 11 pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną o charakterze ekstensywnym
- działki 17/56 pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną o powierzchni minimalnej 800m².
Wniosek o umożliwienie na działce 6/6 lokalizacji
działalności rolniczej i usługowej o charakterze
konferencyjno – hotelowym wraz z biogazownią oraz
zabudowy sportowo-rekreacyjnej.

3337/3, 3336,
Swarzędz

6/6, 8/4, 11, 13/5,
15/1, 17/56
Wierzonka

c) -

funkcja:
Z,

funkcja:
Z, U, R/U, R,
ZL,
US, ZI, M.

+

-

Częściowo pozytywnie:
- dz. 11, 13/5, 17/56
wzdłuż drogi ( reszta R)
- dz. 15/1, 8/4, 6/6
pozytywnie w całości
- minimalna
powierzchnia działek
900 m²

a+

278

02.03.
2010

a) część graficzna projektu jest nieaktualna – nie
uwzględnia istniejącej zabudowy i terenów zielonych,
zmian w przebiegu ulic oraz przedstawia nieaktualne
ciągi komunikacyjne
b) część graficzna zawiera wiele obszarów z czarnymi
krawędziami, które nie odpowiadają ani elementom
komunikacyjnym, ani istniejącej zabudowie
c) w treści studium nieprecyzyjnie określono
dopuszczalny typ zabudowy mieszkalnej
d) nieprecyzyjnie określone zostały tereny centro
twórcze
e) wniosek o zlikwidowanie lub przeniesienie obszaru
centro twórczego z okolic ulicy Staniewskiego
f) oczekiwania na uzupełnienie w części graficznej
studium istniejącej zieleni przy ul. Staniewskiego

bZgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

cdef-

Częściowo pozytywnie
w zakresie dotyczącym
układu
komunikacyjnego

279

02.03.
2010

280

02.03.
2010

281

282

02.03.
2010

02.03.
2010

- brak szczegółowych informacji o przeznaczeniu
terenów południowej części Swarzędza
- brak szczegółowych informacji dotyczących
parametrów uwzględniających wymagania ładu
przestrzennego
- brak informacji o zmianach wyłączenia terenów spod
zabudowy na cele zieleni ogólnodostępnej
- brak zachowania spójności w nazewnictwie i
symbolach dla części tekstowej i graficznej
- brak spójności w wielu oznaczeniach, np. legenda i
kolorystyka poszczególnych warstw
- nieaktualne mapy i opisy w planach dla części
południowej Swarzędza
- niespójność planów w ramach uwarunkowań
przyrodniczo-krajobrazowych z planami ogólnymi do
zmian np. planowana obwodnica przebiega przez
„ważniejsze tereny związane z turystyka i rekreacją
- lokalizacja miejsca centro twórczego przy ul.
Staniewskiego jest niezgodna z zasadami (szczegóły we
wniosku)
- nie spójność w przedstawieniu lokalizacji miejsca
centro twórczego w okolicy ul. Staniewskiego
- prośba o pozostawienie dotychczasowej funkcji
terenów w najbliższej okolicy ul. Staniewskiego

- prośba o zmianę przeznaczenia działek pod zabudowę
mieszkaniową z aktywizacją gospodarczą

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

223/4, 223/6,
223/7
Bogucin

Funkcja
ZI, ZL,

- prośba o uwzględnienie możliwości realizacji
infrastruktury technicznej związanej z wydobyciem i
przesyłem gazu ziemnego. Na czas eksploatacji złoża
wokół odwiertu koniecznym jest ustalenie strefy
ochronnej wolnej od zabudowy o promieniu 50 m.
- prośba o wprowadzenie do projektu studium opisanej
inwestycji (szczegóły we wniosku)

- wniosek o zmianę oznaczenia wskazanych terenów z
M/U na M/AG z wykluczeniem możliwości zabudowy
wielorodzinnej

-

+

+

a)II.46M/U
II.50M/U
b)II.58M/U
c)II.47M/U
Swarzędz
d)II.60M/U
Jasin

a)b)+
funkcja
M/U,

c)d)+

II.46.M/U sąd
II.47.M/U bez zmian
jest AG

283

02.03.
2010

- prośba o przeznaczenie całości działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

284

02.03.
2010

- kwestionowanie zamiaru utworzenia zespołu
przyrodniczo -krajobrazowego zaznaczonego w
projekcie jako ZN2

285

02.03.
2010

- protest przeciwko wprowadzeniu na wskazanym
terenie przeznaczenia pod aktywizację gospodarczą

286

287

02.03.
2010

02.03.
2010

- protest przeciwko obwodnicy Swarzędza – odcinka
północnego kierowanego przez zabudowany teren
Gruszczyna
- nie uwzględnienie w projekcie Studium przestrzeni dla
usytuowania parków, miejsc zalesionych, miejsc sportu
i rekreacji (po stronie południowej Swarzędza – za
torami)
- brak zieleni, drzew na terenach zabudowanych ( ul.
Dworcowa, Kościuszki, część Kórnickiej)
- sieć komunikacyjna nie tworzy poprawy dla stanu
obecnego
- brak dogodnych przejść przez przejazd kolejowy
- nie wykorzystanie strefy turystyki i rekreacji nad
jeziorem Swarzędzkim

384
Paczkowo

funkcja
ZP, ZL, M,

-

188/3
188/17
Garby

Funkcja
ZN,

-

125/2
Łowęcin

Na tym terenie
było M/AG,
jest

Gruszczyn

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

-

Zgodnie z
załącznikiem
graficznym
przedłożonym
do publicznego
wglądu

-

Swarzędz

+

w ewidencji jest las

288

02.03.
2010

Dotyczy obszaru I.81.US:
- określenie funkcji lotniska jako funkcji usług sportu i
rekreacji jest niezgodne z zasadami, prośba o
oznaczenie obszaru lotniska jako TERENY LOTNISKA
(I.81.TL) i określenie funkcji właściwej dla
dotychczasowego przeznaczenia
- wykreślenie z zapisu studium sformułowania „(...) w
przypadku likwidacji lotniska studium przewiduje na
tym terenie realizację funkcji usług sportu wg pkt. 2.16.
lub zalesienie większej części terenu”
- usunięcie z obszaru lotniska terenów oznaczonych ZL
Dotyczy obszarów I.79.M/AG I.69.M/AG
- prośba o wpisanie na terenie oznaczonym I.69.M od
strony lotniska i linii kolejowej, strefy zieleni
izolacyjnej
- wprowadzenie zapisu, że wysokość zieleni izolacyjnej
dla obszarów w otoczeniu lotniska musi mieć
ograniczoną wysokość zgodną z obowiązującymi
przepisami

I.81.US
I.79.M/AG
I.69.M

funkcja
US, M/AG, M,

+

- prośba o wprowadzeniu zapisu o ograniczeniu
wysokości zabudowy w rejonie lotniska

289

290

03.03.
2010

03.03.
2010

- na wskazanym terenie brak jest określenia funkcji
terenu „projektowany zespół przyrodniczokrajobrazowy” -nie określa funkcji
- w części graficznej dla przedmiotowych działek
wskazano dwa symbole ZN2 i Z bez wskazania granicy
- brak merytorycznego uzasadnienia dla proponowanych
rozwiązań (szczegóły zawarte we wniosku)
- konieczność zaprojektowania formy ochrony przyrody
zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Doliny rzeki
Michałówki nie jest określona (szczegóły zawarte we
wniosku)
- niezgodność części graficznej i tekstowej z prognozą
oddziaływania na środowisko zmiany studium
(szczegóły zawarte we wniosku)
- wniosek o zmianę przeznaczenia działek pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z
dopuszczeniem zabudowy wolno stojącej, bliźniaczej i
szeregowej
- prośba o zmianę dla pasa terenu położonego wzdłuż ul.
Olszynowej (szczegóły zawarte w załączniku)
- wniosek o konieczności tworzenia pasa strefy
izolacyjnej, szczegółowe parametry powinny zawarte
być w mpzp a obowiązek tworzenia ich powinien
spoczywać na inwestorach działających w przyszłej
strefie AG

a)189/1
189/2
b)147
Garby

70/1, 70/8
Rabowice

funkcja
ZN,

funkcja
AG,

a)b)+

+

b) -

-

Częściowo pozytywnie
- pkt. b) w pasie 90 m
od drogi M

- w części bez
możliwości zabudowy
bliźniaczej i
szeregowej,
- strefa zieleni 10m
+10m pasa zieleni
izolacyjnej na terenie
aktywizacji
gospodarczej
Przeznaczenie terenu
M/U

291

03.03.
2010

- wniosek o ustalenie przeznaczenia terenów
położonych na terenie II.50.M/U jako teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,
dwukondygnacyjnej (parter, I piętro) oraz zachowania
obecnych funkcji i ich cech zabudowy

292

03.03.
2010

- wniosek o zmianę przeznaczenia działki wyłącznie
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

293

03.03.
2010

294

04.03.
2010

- wskazane tereny przeznaczyć wyłącznie na tereny
zabudowy mieszkaniowej

- prośba o przeznaczenie działki pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną

II.50.M/U

Dotyczy tekstu

101
Gortatowo

funkcja
M, ZI,

+

-

W części od ulicy
Słowackiego do
cmentarza

-

III.35.AG
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/AG
III.39.M/AG
III.28.M/AG
III.26.M/AG
Rabowice

funkcja:
AG, M/AG,

-

183/3
Janikowo

funkcja:
WS, Z,

-

III.35.AG częściowo
zmienione na M/U + ZI,
szynobus i obwodnica;
III.40.M/AG
III.36.M/AG
III.38.M/U
III.39.M/AG
III.28.AG
III.26.AG

10

15

...........................................................................
(podpis Burmistrza)

