ZAŁĄCZNIK
DO ZARZĄDZENIA NR 0050/73/2015
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN
z dnia 23 lipca 2015 r.

WYKAZ WNIOSKÓW
ZŁOŻONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 1 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R.
O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY KRUPSKI MŁYN

Lp.

Data
wpływu
wniosku

1

2

Nazwisko i imię,
nazwa jednostki
organizacyjnej
i adres
3

Treść
wniosku

Oznaczenie
nieruchomości,
której dotyczy wniosek

4

5

1.

18
grudnia
2014 r.

Prośba o:
a) rezygnację z części przebiegu
obwodnicy miejscowości Potępa na odcinku od ul. Tarnogórskiej
do ul. Mokrej
b) przeznaczenie terenu byłego boiska
wraz z lewą stroną stanowiącą
przedłużenie ul. Mokrej na
teren zieleni objęty ochroną

2.

22
grudnia
2014 r.

Prośba o przeznaczenie działki rolniczej
na budowlaną z możliwością
prowadzenia działalności usługowej

3.

23
grudnia
2014 r.

4.

23
grudnia
2014 r.

Prośba o przeznaczenie działek
określonych jako tereny zielone na
tereny budownictwa rekreacyjnego
całorocznego
Prośba o przeznaczenie działki
określonej jako teren całorocznej
zabudowy rekreacyjnej na teren
zabudowy mieszkaniowej

Rozstrzygnięcie
wójta w sprawie
rozpatrzenia
wniosku
6

Uwagi
7
a) projektowana obwodnica:
- rezygnacja z odcinka od ul. Sportowej
do ul. Leśnej,
- utrzymanie na odcinku od ul. Tarnogórskiej do ul. Sportowej,
- dopasowanie przebiegu do istniejącego zagospodarowania i podziałów
nieruchomości
b) utrzymano mieszkaniowy kierunek
zagospodarowania określony mpzp –
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
wskazana nieruchomość została
zakwalifikowana do terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i
usługowej

a) nieruchomości zlokalizowane w
Potępie pomiędzy ul. Mokrą, a
ul. Tarnogórską –
od działki nr ewid. 964/217
do działki nr ewid. 595/224
b) obręb Potępa
działka nr ewid. 964/217

a) negatywnie
b) negatywnie

obręb Potępa
działka nr ewid.
525/98

pozytywnie

obręb Potępa
działki nr ewid.
944/72, 945/72

pozytywnie

wskazane nieruchomości zostały
zakwalifikowane do terenów zabudowy
rekreacji indywidualnej

negatywnie

utrzymano przeznaczenie i kierunek
zagospodarowania określony suikzp
(edycja z 2009 r.) – teren zabudowy
rekreacji indywidualnej

obręb Potępa
działka nr ewid.
274/72

1

2

3

4

5

6

7

utrzymano przeznaczenie i kierunek
a) pozytywnie w zakresie zagospodarowania określony w suikzp
(edycja z 2009 r.):
zabudowy rekreacyjnej całorocznej
a) teren zabudowy rekreacji
b) pozytywnie
indywidualnej
b) tereny leśne
wskazana nieruchomość została
negatywnie
zakwalifikowana do terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
a) wskazana nieruchomość została
zakwalifikowana do terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i
usługowej
b) wskazane nieruchomości zostały
zakwalifikowane do
- terenów zabudowy mieszkaniowej
a) pozytywnie
jednorodzinnej i usługowej
b) pozytywnie
- terenów zabudowy rekreacji
indywidualnej
c) pozytywnie
c)studium w zakresie ustaleń
d) negatywnie
dotyczących systemu komunikacji
dopuszcza budowę nowych dróg
(w tym również nieuwzględnionych na
załącznikach graficznych)
d) studium nie określa ram czasowych
związanych z realizacją poszczególnych
inwestycji
utrzymano przeznaczenie i kierunek
zagospodarowania określony w suikzp
negatywnie
(edycja z 2009 r.) – teren zabudowy
rekreacji indywidualnej

5.

23
grudnia
2014 r.

Prośba o przeznaczenie działki na
zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną z możliwością zabudowy
rekreacji całorocznej

obręb Potępa
działki nr ewid.
a) 392/75, 395/75
b) 393/77, 394/77

6.

23
grudnia
2014 r.

Prośba o przeznaczenie działki
określonej jako teren mieszkaniowy
na teren rekreacyjny

obręb Krupski Młyn
działka nr ewid.
196/91

7.

29
grudnia
2014 r.

Prośba o:
a) przeznaczenie działki rolniczej na
budowlaną z możliwością prowadzenia
działalności gospodarczej
b) przeznaczenie działek rolniczych
(w części nie stanowiącej obszarów
zalewowych) na budowlane z
możliwością prowadzenia
działalności gospodarczej
c) uwzględnienie drogi przebiegającej
przez działkę nr ewid. 86/1 i stanowiącej
dojazd do działki nr ewid. 38
d) zawarcie w studium zapisów dotyczących perspektywy czasowej związanej z
podłączeniem przysiółka Kanol
do sieci gazowej

a) obręb Potępa
działka nr ewid.
763/98
b) obręb Potępa
działki nr ewid.
37, 38, 39
c) obręb Potępa
działki nr ewid.
86/1
d) nieruchomości zlokalizowane w
obrębie przysiółka Kanol

8.

30
grudnia
2014 r.

Prośba o przeznaczenie części działki
określonej jako teren budownictwa
rekreacyjnego na teren mieszkaniowy

obręb Potępa
działka nr ewid.
902/35

9.

30
grudnia
2014 r.

Prośba o przeznaczenie działek
rolniczych na działki budowlane z
możliwością prowadzenia działalności
gospodarczej

obręb Potępa
działki nr ewid.
320/94, 321/102,
93, 550/85

pozytywnie

wskazane nieruchomości zostały
zakwalifikowane do terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i
usługowej

10.

31
grudnia
2014 r.

Prośba o przeznaczenie działek
rolniczych na działki budowlane

obręb Potępa
działki nr ewid.
290/100, 291/100, 292/99, 511/98

pozytywnie

wskazane nieruchomości zostały
zakwalifikowane do terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i
usługowej

