
Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI / 203 / 2009

Rady Miejskiej w Ujeździe
z dnia 28 maja 2009r

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
zgłoszonych do projektu planu miejscowego

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Ujeździe 
stwierdza, co następuje:

1. Zgodnie  z  procedurą  formalno-prawną  określoną  w  art.17  ustawy  o  planowaniu  i 
zagospodarowaniu  przestrzennym,  projekt miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenu w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice został wyłożony do 
publicznego wglądu w dniach  od 16 lutego do 17 marca 2009r.  z możliwością składania 
uwag   w  terminie do  dnia  6  kwietnia  2009r.  Dyskusja  publiczna  nad  rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie planu została przeprowadzona w dniu 10 marca 2009r. o godzinie 
17.00 w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Niezdrowicach. 

2. Zgodnie z informacją przekazaną przez Burmistrza Ujazdu, w wyniku wyłożenia projektu 
planu do publicznego  wglądu oraz  w wyznaczonym terminie  po wyłożeniu,  do  projektu 
planu wpłynęły dwie uwagi złożone przez: 

1) Adriana Urbańczyk (adres w aktach sprawy) 

2) Bernarda Klyta (adres w aktach sprawy).  

3. Burmistrz Ujazdu po dokonaniu analizy stanu faktycznego i prawnego, w dniu 22 kwietnia 
2009r. dokonał rozstrzygnięcia złożonych uwag uwzględniając w całości uwagę Pana A. 
Urbańczyk oraz uwzględniając w części uwagę złożoną przez Pana B. Klyta. Jednocześnie 
skierował nieuwzględnioną część uwagi do rozpatrzenia przez Radę Miejską.

4. Po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem Burmistrza i rozpatrzeniu sprawy  Rada Miejska w 
Ujeździe postanawia  odrzucić uwagę złożoną przez Pana B.  Klyta  w części dotyczącej 
wnioskowanej  zmiany przebiegu  granicy  strefy  ochrony  konserwatorskiej  typu  „B”,  jako 
niezgodnej z polityką przestrzenną gminy zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd po zmianach.

5. Wykaz  uwag  wraz  z  rozstrzygnięciem  Burmistrza  zostaje  załączony  do  dokumentacji 
formalnoprawnej planu. 


