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Załącznik Nr 3 

do Uchwały Nr ………… 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 

z dnia … ………2020 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do  zmiany Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne 

 

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Ustrzyki Dolne wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego 

wglądu w dniach od 6 lipca 2020 r. do 28 lipca 2020 r., uwagi można było wnosić do 14 września 2020 

r. 

Podczas wyłożeń ww. projektu zmiany Studium do publicznego wglądu oraz w wyznaczonym 

terminie na wniesienie uwag, zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), do Burmistrza Ustrzyk Dolnych 

wpłynęło 2 uwagi, które zostały nieuwzględnione.  

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych przyjmuje 

następujące rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu  zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne, które w 

całości lub w części nie zostały uwzględnione przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych. 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu zmiany 

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.  10.07.2020 r. osoba fizyczna Zmiana zapisu dla 
nieruchomości gruntowej 
składającej  się z działek  nr 
97/31, 97/32, 97/33, 97/34 
położonych w Liskowatym z 
terenu rolnego na tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy 
zagrodowej i usług 

Liskowate 97/31, 
97/32,  
97/33, 
97/34 

-   nieuwzględ
niona 

  Działki nr ewid. 97/31, 97/32,  
97/33, 97/34 w miejscowości 
Liskowate, położone są poza 
obszarem objętym projektem 
zmiany studium.  
Rada Miejska w Ustrzykach 
Dolnych podejmując w dniu 30 
października 2019 r. uchwałę nr 
XVI/204/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Ustrzyki Dolne, zdecydowała o 
granicach obszarów, dla których 
zostanie sporządzony projekt 
zmiany studium i tylko dla tych 
terenów zgodnie z uchwałą 
intencyjną, może nastąpić zmiana 
ustaleń obowiązującego studium.  
W związku z powyższym, uwaga 
nie została uwzględniona. 

2.  10.07.2020 r. osoba fizyczna Zmiana zapisu dla 
nieruchomości gruntowej 
składającej  się z działek  ew. 
numer 40, 45, 571, 55, 56, 57 
położonych w miejscowości 
Stańkowa z terenu rolnego na 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy 
zagrodowej. 

Stańkowa 40, 45, 
571, 55, 
56, 57 

-   nieuwzględ
niona 

  Działki nr ewid. 40, 45, 571, 55, 
56, 57 w miejscowości Stańkowa, 
położone są poza obszarem 
objętym projektem zmiany 
studium.  
Rada Miejska w Ustrzykach 
Dolnych podejmując w dniu 30 
października 2019 r. uchwałę nr 
XVI/204/19 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Ustrzyki Dolne, zdecydowała o 
granicach obszarów, dla których 
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Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imię,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, której 

dotyczy uwaga 

Ustalenia 
projektu zmiany 

studium dla 
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie  
Burmistrza w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie  
Rady Miejskiej 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi Uwagi 

Obręb 
Nr 

działki 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

uwaga 
uwzględ-

niona 

uwaga 
nieuwzględ-

niona 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
zostanie sporządzony projekt 
zmiany studium i tylko dla tych 
terenów zgodnie z uchwałą 
intencyjną, może nastąpić zmiana 
ustaleń obowiązującego studium.  
W związku z powyższym, uwaga 
nie została uwzględniona. 

 


