Załącznik Nr 5
do uchwały Nr ......................
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia ....................... 2014 r.

WYKAZ UWAG
na podstawie art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z
póź. zm. oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póź. zm.

wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu III zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wasilków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagi

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy
uwaga
(nr ewid. obręb
geod.)

Ustalenia
Studium
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

1

2

3

4

5

6

1.

11.07.2014

Pan Grzegorz
Matuszewski
ul. Gołębia 4

usunięcie z projektu
studium ograniczeń
kierunków
zagospodarowania
terenu dla całości
działki nr 1549/5.

1549/5
obręb geod.
Wasilków

N-R-6 –
tereny rolne,
pastwiska, łąki,
nieużytki

05-825 Grodzisk
Mazowiecki

Rozstrzygnięcie
Burmistrza
w sprawie rozpatrzenia
uwagi
Uwaga
uwzględniona

Uwaga
nieuwzględniona

7

8
x

Uwagi

9

Przedmiotowy teren objęty
zmianą studium nie
otrzymał pozytywnego
uzgodnienia wymaganego
art. 11 pkt 6 ustawy o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z
2012 r. poz. 647 z póź.
zm).ze względu na
1

wnioskowaną funkcję
przemysłową na danym
terenie, co nie jest zgodne
z zapisami regulaminu
Parku Krajobrazowego
Puszczy Knyszyńskiej.
Dodatkowo Regionalna
Dyrekcja Ochrony
Środowiska nie wyraziła
zgody, by zmianą objąć
cały wnioskowany teren ze
względu na obecność
cieku wodnego,
stanowiącego istotny
element przyrodniczy. Na
północ od cieku znajdują
się liczne siedliska
gatunków chronionych, co
uniemożliwia
zagospodarowanie tych
terenów w sposób
wskazany we wniosku.
2.

14.07.2014

1657
wykreślenie z
Stowarzyszenie
projektu uchwały pkt obręb geod.
„Demoskratos”
Wasilków
18 oraz pkt 17.
Wojciech
Dziedzic
ul. Białostocka 17,
16-010 Wasilków

N-PE-5 –
powierzchniowa
eksploatacja
kruszywa

X

Przedmiotowy teren
uzyskał wszystkie
pozytywne opinie i
uzgodnienia wymagane na
etapie sporządzania
zmiany studium zgodnie z
art. 11 ustawy o
planowaniu
i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z
2012 r. poz. 647 z póź.
zm). Studium wskazuje
jedynie kierunki
2

zagospodarowania terenu,
szczegółowe zapisy i
analiza oddziaływania
wnioskowanych funkcji
terenu na środowisko
przyrodnicze zostaną
wykonane na etapie
zmiany miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego, a w
związku z tym niezbędne
będzie opracowanie
prognozy oddziaływania
na środowisko w ramach
strategicznej oceny
odziaływania na
środowisko, która
precyzyjnie wskaże
możliwości wykorzystania
danego terenu na
wnioskowane funkcje.

3

