
Zarządzenie Nr 0050/ 259 /2022 

Wójta Gminy Krupski Młyn 

z dnia 1 grudnia 2022 roku 

 

 

w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do 

projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  

z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w związku z realizacją uchwały  

Nr XV/128/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Krupski Młyn oraz uchwały nr XVIII/173/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 30 czerwca 2020 r.  

w sprawie zmiany uchwały nr XV/128/20 Rady Gminy Krupski Młyn z 25 lutego 2020 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Krupski Młyn      

 

 

Wójt Gminy Krupski Młyn 

postanawia 

 

§ 1. 

Rozpatrzyć uwagi złożone na podstawie art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

 

§2. 

Wykaz oraz sposób rozpatrzenia uwag, o których mowa w §1, określa załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 



WYKAZ UWAG   
ZGŁOSZONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 PKT 8 USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R.  

O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM  
DO WYŁOŻONEGO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

 PRZESTRZENNEGO GMINY KRUPSKI MŁYN 

 

Lp. 
Data 

wpływu uwagi 

Treść 

uwagi 

Oznaczenie  
nieruchomości, 

której dotyczy uwaga 

Ustalenia projektu 
studium dla 

nieruchomości, 
której dotyczy uwaga 

Rozstrzygnięcie  
wójta w sprawie 

rozpatrzenia 

uwagi Uwagi 

uwaga 

uwzglę-
dniona 

uwaga nie- 

uwzglę-
dniona 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
14 listopada 

2022 r. 

Wniosek o wprowadzenie korekty 
przeznaczenia terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 
MW7, MW11 (określonych w 

planie miejscowym) 
na tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

teren MW7 
obręb Krupski Młyn  

działki nr ewid.  
48/8 (cześć), 15 

 
teren MW11 

obręb Krupski Młyn  
działka nr ewid.  
102/5 (cześć) 

MW 
tereny zabudowy  
mieszkaniowej 
 wielorodzinne 

- X 

uzasadnienie dot. rozstrzygnięcia 
Wójta: 

zasięg obszarowy uwagi dotyczy 
nieruchomości zlokalizowanych 
poza obszarem objętym zmianą 

studium 

 
 
 
 
 

 …………………………………………… 
                        Wójt Gminy Krupski Młyn 

 


