
                                                                                                                                              Załącznik nr 2 
                                           do Uchwały Nr ………… 
                                     Rady Miejskiej w Giżycku 
                                     z dnia ……….……..2015r. 
          

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu  miejscowego planu  zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną 

miasta Giżycko. 

 
1. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między 

kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta Giżycko, wyłożonego  w dniach od 29 maja 2015r. do 13 lipca 

2015r.  oraz w ustawowym terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzień 2 marca 2015r., wniesiono 

jedną uwagę w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyniku rozpatrzenia, 

uwaga została uwzględniona przez Burmistrza Miasta i zmiany wynikające z jej uwzględnienia  zostały wprowadzone do 

projektu planu. 

2. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między 

kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta Giżycko, wyłożonego  w dniach od 31 lipca 2015r. do 11 

września 2015r. oraz w ustawowym terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzień 13 lipca 2015r., 

wniesiono 2 uwagi w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W wyniku 

rozpatrzenia jedna z uwag została uwzględniona i zmiany wynikające z jej uwzględnienia zostały wprowadzone do 

projektu planu, a druga z uwag nie została uwzględniona.  

2.1. Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 

2012r. poz.647, z późn.zm.) rozstrzyga się złożoną uwagę w sposób następujący: 

Lp. 

Wnoszący 
uwagę 
imię 

i nazwisko 
(nazwa) 

Przedmiot wniesionej uwagi 
Rozstrzygnięcie  Burmistrza 

Miasta Giżycka w sprawie 
wniesionej uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Miejskiej w Giżycku 

w sprawie wniesionej 
uwagi 

 
1. 

 
Wójt 
Gminy 
Giżycko 

 
Uwaga dotyczy dostosowania 
szerokości pasa drogowego (15m) 
oznaczonego symbolem KDD4 
łączącego się z droga gminną (1KD) 
w granicach administracyjnych 
Gminy Giżycko, dla której 
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części obrębu 
wsi Wilkasy  przewiduje szerokość 
12m w liniach rozgraniczających. 

Uwaga nieuwzględniona 

Mając na względzie założenia 
projektowanej promenady 
pieszo-rowerowej wokół jez. 
Niegocin, szerokość w liniach 
rozgraniczających dla drogi 
KDD4 została ustalona na 15m. 
Szerokość ta daje możliwość 
bezpiecznej realizacji drogi 
wewnętrznej wraz z elementami 
towarzyszącymi oraz 
promenady pieszo-rowerowej. 

Uwaga nieuwzględniona 

 

3. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między 

kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta Giżycko, wyłożonego w dniach od 31 lipca 2015r. do 28 

sierpnia 2015r.  oraz w ustawowym terminie wnoszenia uwag wyznaczonym w ogłoszeniu na dzień 11 września 2015r., 

nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

                                                                                                                                
                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady 
 
 
         
 
 

 


