
Załącznik nr 3 do uchwały Rady  Miasta w Myszkowie nr XL/341/06 

z dnia 16 marca 2006r 

 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego planu miejscowego 

 

§ 1 

Rada Miasta w Myszkowie zgodnie z art.20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego 
„Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Myszkowie przy 
ul.Strugi” oraz rozstrzygnięciami Burmistrza Miasta Myszkowa w sprawie ich rozpatrzenia, postanawia 
o ich nieuwzględnieniu. 

§ 2 

Integralną częścią  niniejszego rozstrzygnięcia jest lista nieuwzględnionych uwag. 

 

 





 

 

WYKAZ NIEUWZGLĘDNIONYCH UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO  MPZP TERENU POŁOŻONEGO W MYSZKOWIE PRZY UL.STRUGI 
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Uwagi 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 30.05.05r.

i dyskusja 
publiczna 

 

Teresa i 
Zygmunt 
Bereza, 
ul.Krasickiego 
65,  Myszków 

1. Korekta granicy 
północnej planu w celu 
objęcia planem 
większego terenu, aby 
umożliwić zabudowę 
działek (na terenie 
objętym planem działki 
nie nadają się do 
zabudowy ze względów 
fizjograficznych) 

2. Zmiana 
przeznaczenia terenu 
„Z” na „MN/MR” 

1897, 
1898 

MN/MR, Z 

Plan nie 
obejmuje 
części działek, 
których 
dotyczy 
uwaga 1. 

+(2) - (1)   Uwzględnienie uwagi 1 
wymagałoby podjęcia uchwały 
Rady  o zmianie granic planu i 
ponowienia procedury 
planistycznej znacznie 
zaawansowanego opracowania 
(ewentualnie poprzedzonej 
zmianą studium uwarunkowań). 
Uwaga powinna być  
rozpatrzona przy określaniu 
granic planu obwodnicy 
Myszkowa.   

2. 30.05.05r. Zbigniew 
Halabowski, 
ul.Krasickiego 
6, Myszków 

Zmiana zapisu planu w 
celu dopuszczenia 
obsługi komunikacyjnej 
terenu 4U/DG z 
ul.Pułaskiego przez 
wjazd bramowy  

2050/1, 
2050/2 

4U/DG  -   Uwaga nie uzyskała  
uzgodnienia Wojewódzkiego 
Zarządu Dróg. 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. 31.05.05r. Adam Surma, 
ul.PCK 9, 42-
311 Żarki 
Letnisko 

Korekta granicy planu w 
celu objęcia planem 
całości działek 5 i 6/1 i 
przeznaczenia na cele 
zabudowy usługowej 

5, 6/1 Plan nie 
obejmuje 
części działek, 
których 
dotyczy 
uwaga 

 -   Uwzględnienie uwagi 
wymagałoby podjęcia uchwały 
Rady  o zmianie granic planu i 
ponowienia procedury 
planistycznie znacznie 
zaawansowanego opracowania 
(poprzedzonej zmianą studium 
uwarunkowań).  

4. 17.06.05r. Henryka 
Kowacka, 42-
300 Myszków, 
ul.Krasickiego 
74 

1. Zmiana zapisu planu 
w celu umożliwienia 
lokalizacji budynków 
mieszkalnych poza 
strefą frontową działki 
oraz w drugiej linii 
zabudowy po  
wytyczeniu dróg 
dojazdowych. 

2. Korekta granicy 
północnej planu w celu 
objęcia planem 
większego terenu 
sięgającego do 
obwodnicy. 

 MN/MR  -   1. Zmiana zapisu pogłębi nieład 
przestrzenny w lokalizowaniu 
zabudowy (zabudowa istniejąca 
powstała częściowo samowolnie 
ma charakter chaotyczny). 
Dodatkowo  po północnej stronie 
ulicy Strugi - lokalizowanie 
zabudowy mieszkalnej w 
pierwszej linii zabudowy oddala 
ją od uciążliwośći 
komunikacyjnych obwodnicy.   

2. Wyjaśnienie jak do uwagi pp. 
Bereza. 

5. Dyskusja 
publiczna 

Włodzimierz 
Kowacki, 
Myszków, 
ul.11 listopada 
30A/25 

1. Korekta granicy 
północnej planu w celu 
objęcia planem 
większego terenu 
sięgającego do 
obwodnicy. 

2. Zmiana zapisu planu 
w celu umożliwienia 
lokalizacji budynków 
mieszkalnych  w drugiej 
linii zabudowy. 

   -   j.w. 

 


