WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Wykaz dotyczy projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy dla obszaru położonego w miejscowości
Jedlina w rejonie Brzezin i „Łąk ku Korzeńcu”

Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Jan Sklorz
Jedlina
ul. Lęgowa 8
1

06.08.2010

Aleksander Chrobok
Jedlina
ul. Skromna

-

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji,
brak zdecydowanego
działania władz gminy
wobec kopalni
wybudowanie pompowni
brak określenia
Tereny wód
w celu osuszenia
nr nieruchomości powierzchniowych
zdegradowanych terenów
transport urobku
obawy mieszkańców czy
eksploatacja żwirów nie
doprowadzi do zagrożenia
powodziowego

1

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w
załączeniu)
Nr RAN1.7321/22/07/10 z dnia 10.08.2010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

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

Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

2

09.08.2010

Dominik Skolrz
ul. Łęgowa 8
Jedlina

-

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji
w przypadku powstania
żwirowni wystąpienie do
inwestora o
odszkodowanie za
obniżone plony

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

projekt bez
zmian
brak określenia
Tereny wód
nr nieruchomości powierzchniowych

2

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/10 z dnia 07.09.1010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

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

Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

3

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

Uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

3

20.09.2010

Dudzik Barbara
Dudzik Jan
Dudzik Dawid
Dudzik Artur
Dudzik Aneta

-

ul. Wolska 20
Jedlina

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
Tereny wód
bezpieczeństwa
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

4

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Czesław Stucke
4

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 4

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

5

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Ewa Bazan
5

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Chłopska 3

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

6

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Aleksander Chrobok
6

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 1

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

7

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Dorota Bizacka
7

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 24

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

8

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Adam Noga
8

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Nasypowa 29

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

9

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

9

20.09.2010

Katarzyna i Hildegarda
Nalepa
43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 35

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

10

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Erwin Tomala
10

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Bojszowska 4

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

11

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

11

20.09.2010

Cecylia Bratek
Michał Mietliński
Ireneusz Mietliński
Anna Mietlińska

-

43 – 220 Jedlina
ul. Bratków 2

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

12

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Zofia Emil Karbowy
12

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 2

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

13

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

13

20.09.2010

Barbara Bratek
Artur Bratek
Aneta Bratek
43 – 220 Jedlina
ul. Bratków 3

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

14

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Jadwiga Kazimierz Kucz
14

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 17

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

15

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Wioletta Jerzy Kucz
15

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Nasypowa 20

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

16

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Monika Marcin Affek
16

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 17

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

17

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

17

20.09.2010

Małgorzata Rajnold
Sapek
43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 11

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

18

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

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

Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

18

20.09.2010

Róża Feliks
Noga
43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 34

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
brak określenia
Tereny wód
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

19

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

19

20.09.2010

Barbara Lech
Żydowicz
43 – 220 Jedlina
ul. Wiślana 22

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

20

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

20

20.09.2010

Barbara Lech
Żydowicz
43 – 220 Jedlina
ul. Wiślana 22

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

21

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

21

20.09.2010

Elżbieta Mariusz
Solarczyk
43 – 220 Jedlina
ul. Nasypowa 21

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

22

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Anna Józef Turek
22

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Nasypowa 19

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

23

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Jadwiga Ledwoń
23

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Nasypowa 24

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

24

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Maria Jan Saternus
24

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 31

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

25

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

25

20.09.2010

Małgorzata Stanisław
Liberka
43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 31

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

26

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

26

20.09.2010

Ewa Henryk
Bratek
43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 4

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

27

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

27

20.09.2010

Aneta Krzysztof
Kamińscy
43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 19

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

28

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

28

20.09.2010

Helena Jadwiga
Czesław Piotr
Bibrzyccy
43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 9

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

29

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

29

20.09.2010

Irena Duży
Małgorzata Piotr Łukasz
Pastuszka
43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 30

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

30

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Irena Jerzy Kamińscy
30

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 19

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

31

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Czesław Chrobok
31

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Urocza 7

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

32

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

32

20.09.2010

Jadwiga Jan Dominik
Sklorz
43 – 220 Jedlina
ul. Łęgowa 8

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

33

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Bożena Górkiewicz
33

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 11

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

34

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Jan Noga
34

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 19

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

35

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Irena Zgierska
35

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 17

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

36

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

36

20.09.2010

Jan Irena Marek
Genowefa Marzena Adam
Trojan
43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 26a

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

37

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

37

20.09.2010

Łucja Ryszard Jolanta
Zdzisław
Żołneczko
43 – 220 Jedlina
ul. Chłopska 2

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

38

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Piotr Gmórski
38

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wałowa 10

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

39

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Janusz Kściuczek
39

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wałowa 16

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

40

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Małgorzata Stefan Janko
40

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wałowa 8

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

41

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Elżbieta Golus
41

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wałowa 8

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

42

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

42

20.09.2010

Magdalena Krzysztof
Chrobok
43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 27

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

43

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Irena Bizacka
43

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Kłosowa 8

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

44

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

44

20.09.2010

Edyta Stanisław
Peszyński
43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 25

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

45

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Edyta Krzysztof Janko
45

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wałowa 8

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

46

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Janusz Wowro
46

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 23

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

47

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

47

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 19

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

48

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Jan Czarnynoga
48

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 21

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

49

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Marek Honc
49

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Kłosowa 1

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

50

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

50

20.09.2010

Maria Stanisław
Odrobińscy
43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 11

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

51

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Małgorzata Rozmus
51

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Kłosowa 6

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

52

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Tomasz Ziobro
52

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 15

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

53

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Urszula Golus
53

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Chłopska 5

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

54

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

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

Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Łucja Stefan Mondry
54

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wolska 32

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
brak określenia
Tereny wód
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

55

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Marta Rufin Czarnynoga
55

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Kłosowa 3

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

56

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Małgorzata Żołna
56

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 6

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

57

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Gabriela Jasińska
57

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 8

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

58

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Józef Golus
58

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 8

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

59

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Józef Golus
59

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 8

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

60

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Łucja Mika
60

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wałowa 26

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

61

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Wacław Gwóźdż
61

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 6

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

62

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Gerard Ryguła
62

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Skromna 16

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

63

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Maria Stalmach
63

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Świętojańska 8

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

64

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Henryk Gruszka
64

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Świętojańska 14

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

65

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Stefania Roman Lysko
65

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Świętojańska 12

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

66

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Leokadia Ledwoń
66

20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Grycmana 2

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

67

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

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

Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

-

67

20.09.2010

Agnieszka Sławomir
Wysocki
43 – 220 Jedlina
ul. Wiślana 10

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
brak określenia
Tereny wód
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców

68

Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

WYKAZ UWAG
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 11 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
Nazwisko i imię, nazwa
jednostki organizacyjnej
i adres zgłaszającego
uwagi

Treść
uwagi

-

Grażyna Gajewska
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20.09.2010

43 – 220 Jedlina
ul. Wiślana 8

-

Ustalenia projektu
studium dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

brak wyrażenia zgody na
realizację planowanej
inwestycji, gdyż zagraża
ona bezpieczeństwu
miejscowości, spowoduje
degradację terenu,
powstanie nowych
zalewisk; dodatkowa
eksploatacja terenu
przyczyni się do
większego zagrożenia
domostw i pól uprawnych,
zobowiązanie Wójta i
Rady Gminy Bojszowy do
ochrony interesów i
bezpieczeństwa
Tereny wód
brak określenia
mieszkańców Jedliny,
nr nieruchomości powierzchniowych
poprzez zobowiązanie
zawarcia w umowach z
inwestorami warunków
odszkodowania w razie
poniesienia szkody w
wyniku działalności
eksploatacyjnej,
zastrzeżenie prawa
przedłożenia ekspertyzy
rzeczoznawcy
określającej prawidłowość
inwestycji pod względem
ochrony środowiska i
zabezpieczenia majątku
mieszkańców
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Rozstrzygnięcie wójta
w sprawie rozpatrzenia
uwaga
uwzględniona

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

Uwagi

uwaga
uwaga
uwaga
nieuwzględniona uwzględniona nieuwzględniona

projekt bez
zmian

projekt bez
zmian

Pisemna odpowiedź Wójta Gminy Bojszowy (dokumentacja w załączeniu)
Nr RAN1.7320/2/2010 z dnia 19.102010 r.

Lp.

Data
wpływu
uwagi

