
 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały XX/136/2019 

Rady Miejskiej w Giżycku 

z dnia 18 grudnia 2019r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo-usługowej we wschodniej części miasta Giżycko 

 

 

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo-usługowej we wschodniej części miasta Giżycko wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko, które miało miejsce w terminie od dnia 9 sierpnia 2019r. do dnia 29 sierpnia 2019r. na piśmie, ustalonym terminie tj. do 12 

września 2019r. wniesione zostały uwagi, z których Burmistrz Giżycka postanowił odrzucić niżej wymienione, ponowne wyłożenie do publicznego wglądu miało 

miejsce w terminie od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 21 listopada 2019r. na piśmie ,w ustalonym terminie tj. 5 grudnia 2019r. nie zostały wniesione żadne uwagi.  

Lp. 
Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko  

i imię, 
nazwa 

jednostki 
organizacyjnej 

i adres 
zgłaszającego 

uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 

której 
dotyczy 
uwaga 

Symbol 

terenu w  
projekcie 

planu, 

którego 
dotyczy 
uwaga 

Rozstrzygnięcie 
Rady Miejskiej w Giżycku 

w sprawie rozpatrzenia 
uwagi 

Uwagi  

uwaga 
uwzględniona 

uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 
1. 12.09.2019 *) Dopuszczenie dachu o 

dowolnej konstrukcji i 

kształcie. 

Cały obszar 

planu 
Cały 

obszar 

planu 

- nieuwzględniona Dopuszczeni całkowitej 

dowolności w zakresie 

geometrii dachów nie będzie 

pozytywnie wpływało na ład 

przestrzenny, doprowadzi do 

dezorganizacji przestrzeni. Na 

terenie objętym planem 

dominują obecnie dachy 

dwuspadowe oraz płaskie. 

Wprowadzone zapisy są więc 

odzwierciedleniem obecnego 



 

 

 

* Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji 

publicznej. 

    Jawność wyłączyła: Paulina Rakus –Starszy Inspektor Wydziału Planowania i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Giżycku. 

 

zainwestowania.   Wobec 

powyższego uwaga została 

nieuwzględniona 
2. 12.09.2019 *) Zmiana przewidywanych 

miejsc postojowych: §16 

ust.7 pkt 1 lit. c tj.: dla 

obszarów działalności 

gospodarczej: 1 miejsce 

postojowe lub garaż na 5 

osób zatrudnionych, 

zmiana na: 1 miejsce 

postojowe lub garaż na 6 

osób zatrudnionych. 

Cały obszar 

planu 
Cały 

obszar 

planu 

- nieuwzględniona Zmiana niezgodna z zapisami  

obowiązującego Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta 

Giżycko, uchwalonego 

Uchwałą Nr VI/18/2019, z dnia 

27 lutego 2019 r. (zapisy 

zawarte na stronie 153 

Studium). 
 


